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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, lo DE MARÇO DE 1996

ATAS

ATA DA ilBa REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 28 DE FEVEREIRO DE 1996
Presidência do Deputado Wanderley Ávila

SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Ofícios, telegramas e cartões -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nos 664 a
666/96 - Requerimentos ngs 1.036 a 1.053/96 - Requerimentos
dos Deputados Gilmar Machado, Elbe Brandão, Maria Olivia,
Durval Angelo e Glycon Terra Pinto - Comunicações:
Comunicações da Bancada do PPB e dos Deputados Gil Pereira,
Carlos Murta (2), Paulo Schettino, Clêuber Carneiro e Mauri
Torres - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Ronaldo
Vasconcel los, Almir Cardoso, Paulo Piau, Irani Barbosa,
Carlos Pimenta e Dinis Pinheiro - 2a PARTE (ORDEM DO DIA):
18 Fase: Abertura de inscrições - Questão de ordem - Leitura
de comunicações apresentadas - Requerimentos: Requerimento
do Deputado Gilmar Machado; inclusão do Projeto de Resolução
nQ 660/95 em ordem do dia, para os fins do art. 288 do
Regimento Interno - Requerimentos dos Deputados Glycon Terra
Pinto, Maria OLivia, Elbe Brandão e Durval Angelo; aprovação
- Requerimento ng 622/95; aprovação com a Emenda nQ 1 -
Requerimento nQ 823/95; aprovação na forma do Substitutivo
nQ 1 - Questão de ordem; chamada para recomposição de
"quorum"; inexistência de número regimental para continuação
dos trabalhos - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 14h15mir-i, comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Avila - Sebastião Navarro

Vieira - Rênolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob
- Ermano Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto
- Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto -
Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber
Carneiro - Dilzon Meio Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Francisco Ramali-.: - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil Pereira - 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
- Leonidio Bouças - Luiz Antõnio Zanto - Marcelo Cecé -
Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio - Marco Régis - Maria
Olivia - Mauri Torres - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wilson
Trópia.



O Sr. Presidente (Deputado Wanderley vila) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus é 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.

lg PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

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

OFICIOS
Do Sr. Marcos Viola de Carvalho, Procurador-Geral de
Justiça Adjunto, enviando cópia dos ofícios nQs 2.632/95 e
014196, da Promotoria de Justiça do Cidadão, e do parecer
desta assessoria a respeito de desastre ecológico ocorrido
no rio das Velhas. (- A Comissão de Meio Ambiente.)
Do Sr. Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, Presidente do

Tribunal de Contas, agradecendo o convite para a Reunião
Solene de Instalação da 2a Sessão Legislativa Ordinária da
l3 Legislatura.
Do Sr. Alexandre Morado Nascimento, Secretário Adjunto de
Fiscalização do Trabalho da Secretaria de Fiscalização do
Trabalho do Ministério do Trabalho, encaminhando cópia do
relatório da ação fiscal realizada nas carvoarias
localizadas nos Municípios de Rio Pardo de Minas, Águas
Vermelhas e Montezuma. (- A CPI - Escravatura Carvão Vegetal
Norte de Minas.)
Da Sra. Dulce Angela Procópio, Chefe de Gabinete do
Secretário Executivo do Ministério da Fazenda, enviando
cópia do oficio em que o Banco do Brasil se pronuncia sobre
os assuntos tratados no relatório anexo ao Oficio nQ
3.424/95, desta Casa. (- A Comissão Especial Enxugamento do
Banco do Brasil.)
Do Sr. Benedito Rosa do Espirito Santo, Diretor do

Departamento de Economia Agrícola da Secretaria de Política
Agrícola do Ministério da Agricultura, informando, em
atençãoa requerimento do Deputado Paulo Piau, sobre as
medidas de política agrícola adotadas pelo Governo Federal.
Do Sr. Guálter Pereira Monteiro, Prefeito Municipal de
Congonhas, solicitando da Casa providências visando à
indicação dos municípios que teriam manipulado índices do
Valor Adicional Fiscal - VAF. (- A CPI do VAF.)
Do Sr. Marcial Reges Jorge, Presidente da Câmara Municipal
de Gurinflatã, comunicando sua posse como Vereador, em
substituição ao Sr. Nivaldo Gomes da Costa.
Do Sr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães. Presidente da CEMIG
(2), informando, em atenção a requerimento do Deputado
Rêmolo Áloise, que não há necessidade de construção de
subestações nos Municípios de Buritizeiro e Ibiai, e, em
atenção a requerimento do Deputado Paulo Schettino, que já



foi feito levantamento técnico sobre a instalação de postes
no Município de Juiz de Fora e encaminhado o orçamento á
Prefeitura; e que a conclusão das obras da Associação de
Policia Militar e de outras 27 residências ocorrerá até
abril deste ano.
Do Sr. Ciriaco Serpa de Menezes, Superintendente Regional

da CODEVASF, em atenção ao Oficio np 3.577195, esclarecendo
que o assentamento de desapropriados é executado segundo
normas especificas da legislação. ( - A CPI do Projeto
Gorutuba.
Do Sr. Ciriaco Serpa de Menezes, Superintendente Regional

da CODEVASF, em atenção ao Oficio nQ 3.594/95, informando a
posição desse órgão relativamente ao prosseguimento do
processo seletivo de candidatos para o assentamento de novos
irrigantes no Projeto Jaiba. ( - A Comissão Especial do
Projeto Jaíba.)
Do Sr. Mauro Roberto Soares de Vasconcellos. Diretor-Geral
do DER-MG, informando que o asfaltamento da rodovia que liga
o Município de Jaiba ao Distrito de Mocambinho está
relacionado na proposta orçamentária desse órgão para 1996.
- A Comissão Especial do Projeto Jaiba.)
Do Cel. PM Lúcio Emílio do Espírito Santo, Coordenador da

Assessoria Parlamentar da PMMG (2), informando, em atenção a
requerimentos do Deputado Irani Barbosa (policiamento para o
Núcleo de Educação Especial, no Bairro Sion), que o pedido
foi encaminhado ao comando de Policiamento da Capital para a
adoção das medidas cabíveis; e do Deputado Marcos Helênio
(fornecimento de uma escada Magirus á fração EM de
Governador Valadares), que não é possivel, no momento,
atender o pedido.
Do Sr. Erycson Pires Coqueiro, Chefe de Gabinete da
EMBRAPA, agradecendo voto de congratulações a esse órgão,
consignado nos anais desta Casa.
Do Sr. Alexandre Wagner da Silva, Coordenador da Câmara da
Indústria da Comunicação, da FIEMG, informando que o estudo
acerca das empresas de comunicação localizadas em Minas
Gerais foi solicitado à Fundação Dom Cabral e que será
enviada cópia a esta Casa, tão logo o mesmo esteja
concluído. (- A Comissão Especial - Melhores Condições de
Comunicação em Minas Gerais.)
Do Sr. Célio Cota Pacheco, Presidente da Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais, agradecendo convite para a reunião
solene de instalação da 2a Sessão Legislativa Ordinária da
13 Legislatura e para a inauguração do retrato do Deputado
José Ferraz.
Do Sr. José Antônio Nunes da Silva, Presidente da
Confederação Nacional das Associações e Entidades de
Detetives Profissionais - CONFNAEPP -, e outros, solicitando
empenho desta Casa para a aprovação do Projeto de Lei n
595/95.

TELEGRAMAS
Do Sr. Antônio Britto, Governador do Rio Grande do Sul,

agradecendo o envio de exemplar da "Revista do Legislativo".
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Dos Srs. Antônio do Valle, Deputado Federal, e Ademir
Lucas, Secretário de Esportes, agradecendo o convite para a
reunião solene de instalação da 2a Sessão Legislativa
Ordinária da 13a Legislatura.

CARTÕES
Dos Srs. Carlos Melles, Deputado Federal, e José Maria
Borges, Presidente do IPSEMG, agradecendo o convite para a
reunião solene de instalação da 2a Sessão Legislativa
Ordinária da 13 Legislatura e para a inauguração do retrato
do Deputado José Ferraz.
Dos Srs. Márcio Aristeu Monteiro de Barros, Presidente do

Tribunal de Justiça do Estado, e Raimundo Cândido Júnior,
Presidente da OAB-MG, agradecendo o envio da "Revista do
Legislativo' e parabenizando a Casa pelo trabalho.
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 tip 664196

Declara de utilidade pública a Associação Mineira da
Amizade - Clube da Amizade, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Mineira da Amizade - Clube da Amizade, com sede no Município
de Belo Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Alvaro Antônio
Justificação: A Associação Mineira da Amizade - Clube da

Amizade, fundada em 20/10/80, é uma entidade civil sem fins
lucrativos Que tem como finalidades difundir a doutrina
social cristã; congregar seus associados para a prática de
atividades esportivas, recreativas e culturais; prestar
assistência médica, odontológica e jurídica a seus
associados; prestar outras modalidades de assistência que
não contrariem suas finalidades estatutárias; e desenvolver
o espirito de solidariedade na comunidade em que atua. A
entidade vem prestando excelentes serviços à comunidade e
aos associados, mormente aos mais carentes, constituindo
importante reforço na prestação de serviços em favor do bem-
estar social da comunidade. E importante frisar que a
Associação é regida por estatutos próprios, funciona há mais
de dois anos e sua diretoria é composta de pessoas idôneas,
de reputação ilibada, que não percebem Qualquer remuneração
pelo exercício de suas funções, conforme atesta o Juiz da 2a
Vara dos Feitos da Fazenda Municipal da Comarca de Belo
Horizonte.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para



deliberação, nos termos do art. 196, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento interno.

PROJETO DE LEI No 665/96
Institui o Projeto Saphira, que dispõe sobre a apresentação

de artistas ou grupos amadores no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica instituído o Projeto Saphira, que dispõe
sobre a apresentação de artistas ou grupos amadores no
Estado.

 

Art. 2 - O projeto de que trata esta lei tem como
objetivos básicos:

- incentivar a criação cultural nos diversos níveis;
II - estimular o intercâmbio das manifestações culturais

das diversas regiões do Estado;
III - divulgar o trabalho de artistas amadores.
Art. 3 - Para atingir os objetivos deste projeto, os
estádios, os teatros, as salas e os espaços culturais
pertencentes ás administrações direta e indireta do Estado
ficam obrigados a permitir a apresentação de artistas
amadores, antes da realização do espetáculo principal.
6 lg - A apresentação de artistas amadores a que se refere

o hcaput deste artigo terá a duração máxima de 30 (trinta)
minutos.
# 2g - O disposto no "caput" deste artigo não se aplica aos
casos em que, de acordo com a justificação fundamentada da
autoridade competente, a apresentação preliminar cause
Prejuízo ao espetáculo principal.

3g - A apresentação de artistas amadores deve obedecer a
um sistema de rodízio, de forma a permitir a participação de
representantes das diversas regiões do Estado em todos os
espaços abertos às manifestações culturais.

 

Art. 4 - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo
no prazo de 90 (noventa) dias.

 

Art. S - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. e - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 1996.
Gilmar Machado
Justificação: Esta proposição tem a finalidade precipua de
revelar talentos, dando a oportunidade de divulgar o
trabalho de novos artistas por meio da apresentação prévia
de grupos amadores em espetáculos já consagrados e de
renomados atores.
Propomos ainda o rodízio, que deve ser realizado entre
artistas do interior do Estado e os de outras regiões,
principalmente da Região Metropolitana de Belo Horizonte,
por acreditarmos que as apresentações nesta região, sem
nenhuma sombra de dúvida, têm maior chance de atrair o
público.
- Publicado, vai o projeto às comissões de Justiça e de
Educação para parecer, nos termos do art. 196, c/c o art.
103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 666/96



Acrescenta dispositivos à Lei nQ 11.553, de 3 de agosto de
1994, alterada pela Lei flQ 12.075, de 12 de janeiro de 1996,
Que dispõe sobre ações para favorecimento de transplantes.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Ficam acrescidos à Lei nQ 11.553, de 3 de agosto
de 1994, os seguintes artigos, renumerando-se os demais:
"Art. 3Q - Fica estabelecida a obrigatoriedade da

veiculação de programas de informação sobre doação de
órgãos, voltados para o ensino de lQ e 2Q graus, nas escalas
estaduais e de ensino conveniado do Estado de Minas Gerais.
Art. 4 - A veiculação de programas a que se refere o
artigo anterior ocorrerá anualmente, durante pelo menos uma
semana.
Parágrafo único - As escolas poderão contar com o apoia de
médicos, que farão palestras sobre os conteúdos dos
programas, os quais deverão versar sabre doação de:
1 - córneas;
II - coração;
IJI - figado;
IV - rins;
V - sangue;
VI - outros.".
Art. 2Q - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 90 (noventa) dias.
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 1996.
Gilmar Machado
Justificação: A população do Estado de Minas Gerais não é a

única a sofrer com a infinita espera nas filas de doação de
órgãos, a qual aflige a toda a população brasileira.
Por entender que a canscientização da população, por meio
da intervenção de pessoas gabaritadas no processo
educacional, é o procedimento mais correta, além de não
onerar o erário, venho oferecer esse projeto de lei, certo
de que contribuiremos para diminuir a angústia do povo
mineiro.
Pelos motivos expostos, conto com o apoio dos nobres

colegas para a aprovação da proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Educação para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art.
103, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 1.036/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas à
construção de conjuntos habitacionais no Município de
Bocaiúva.
NQ 1.037/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas à
construção de conjuntos habitacionais no Municipio de
Brasília de Minas.
NQ 1.039/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas à
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construção de conjuntos habitacionais no Município de
Capitão Enéias. -
NQ 1.039/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas à
construção de conjuntos habitacionais no Município de Claro
dos Poções.
Ng 1.040/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas à
construção de conjuntos habitacionais no Município de
Coração de Jesus.
NQ 1.041/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas á
construção de conjuntos habitacionais no Município de
Engenheiro Navarro.
NQ 1.042/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas à
construção de conjuntos habitacionais no Município de
Espi nosa.
NQ 1.043/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas á
construção de conjuntos habitacionais no Município de Montes
Claros.
NQ 1.044/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas â
construção de conjuntos habitacionais no Município de São
João da Ponte.
NQ 1.045/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas à
construção de conjuntos habitacionais no Município de
Varzelãndia.
Ng 1.046/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando sej€
formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas
construção de conjuntos habitacionais no Município de Várzea
da Palma (- Distribuídos à Comissão de Saúde e Ação Social.)
NQ 1.047/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas à liberação de lama asfáltica para
pavimentação de ruas e avenidas do Município de Brasi lia de
Minas.
NQ 1.048/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas à liberação de lama asfáltica para
pavimentação de ruas e avenidas do Município de capitão
Ená ias.
N 1.049/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
fc-mulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Püolicas com vistas à liberação de lama asfáltica para
pavimentação de ruas e avenidas do Município de Várzea da
Palma. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)
NQ 1.050/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Criança e do Adolescente
com vistas à construção e à manutenção de um centro de
reeducação de menores no Município de Montes Claros. (- A
Comissão de Defesa Social.)



Nç 1.051/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Esperança do Norte, localizada no Muniãipio de
Montes Claros, por seus 16 anos de existência.
NQ 1.052/98, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Sebastião Marques, localizada no Município de lapu,
por seus 12 anos de existência. (- Distribuídos à Comissão
de Educação.)
NQ 1.053/96, do Deputado Romeu Queiroz, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento do
Sr. Afrânio Amaral, ex-Prefeito Municipal de Patrocínio. (-
A Comissão de Administração Pública.)- São também
encaminhados á Mesa requerimentos dos Deputados Gilmar
Machado, Elbe Brandão, Maria Olivia, Durval Angelo e Glycon
Terra Pinto.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Bancada do
PPB e dos Deputados Gil Pereira, Carlos Murta (2), Paulo
Schettino, Cléuber Carneiro e Mauri Torres.

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

Vasconcel los.
O Deputado Ronaldo Vasconcellost - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, ocupo este microfone, hoje, para
externar, por enquanto, uma posição pessoal, embora
política, é lógico. Não é, de maneira nenhuma, uma posição
da nossa Bancada do PL, nesta Casa, liderada pelo ilustre
Deputado Olinto Godinho. Não é também uma posição, ainda, da
Comissão de Meio Ambiente da nossa Assembléia Legislativa,
presidida pelo ilustre Deputado Ivo José. O que queremos é
antecipar à comunidade mineira e à sociedade brasileira o
nosso posicionamento contrário a uma possível vinda para o
nosso Pais, e até para o nosso Estado, de um espetáculo que,
na nossa visão de ambientalista, é deprimente: as touradas.
No Estado de São Paulo, alguns empresários, no afã de
ganhar dinheiro, de fazer negócios, repito, no afã único e
exclusivo de ganhar dinheiro, querem implantar naquele
Estado e no Pais as touradas, pedindo, inclusive, o apoio do
Consulado da Espanha em São Paulo. A reação dos
ambientalistas paulistas levou a organização até a fazer
ameaças, dizendo que, se São Paulo não aceitar realizar ali
aquele "espetáculo", os empreendedores levarão o evento para
outras cidades do próprio Estado ou para outra cidade do
Brasil
C que queremos, já antecipando uma posição passível do
nosso Partido e da nossa Bancada ou da Comissão de Meio
Ambiente desta Casa ou, ainda, da própria Casa, é tornar
público o nosso pensamento ambientalista, que é
completamente contrário à possível implementação desse
"esporte', da tourada aqui em Minas Gerais, notadamente em
Belo Horizonte. A nossa preocupação tem razão de ser, porque
alguns empreendedores são pessoas bastante ricas,
preocupadas única e exclusivamente em ampliar seus negócios,
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em ganhar dinheiro, sem nenhuma preocupação com a socieoade,
com o homem ou com os animais. Por isso é que queremos fazer
coro com os ambientalistas paulistanos que, já preocupados
com essa questão, estão trabalhando para que não haja
nenhuma possibilidade de realização desse evento na cidade
de São Paulo.
Recebemos, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, uma vasta

documentação e vários esclarecimentos da Liga de Prevenção à
Crueldade contra o Animal, que tem sede aqui em Belo
Horizonte e é presidida pela advogada Edna Cardoso Dias.
Essa documentação é não só ampla, vasta, mas acima de tudo
trata do meio ambiente, traz muitas informações, muitas
fotografias e mostra, principalmente, as torturas a que é
submetido o animal, boi ou cavalo, quando participa dessas
malfadadas touradas. Relaciona cerca de uns dez prejuízos,
vamos assim dizer, em relação ao animal, com todas as suas
dificuldades e, principalmente, com todos os seus
sofrimentos. Segundo informações dessa Liga, o animal é,
inclusive, drogado antes de participar desses eventos.
Queremos, então, Sr. Presidente, dizer que estamos com essa
documentação á disposição de todos os senhores que têm a
responsabilidade de conduzir politicamente a sociedade
mineira. Queremos também apresentar nossa posição clara e
transparente contra a possível, embora longínqua,
Possibilidade de Que esse evento, a denominada tourada,
importada da Espanha, venha para o território de Minas
Gerais, mesmo porque a Constituição Federal prevê a
proibição de crueldade para com os animais. E a Constituição
Estadual, de cuja elaboração tive a honra e o prazer de
participar, sendo relator da temática do meio ambiente, diz
claramente Que ê proibida a crueldade contra os animais. E
bom que a nossa imprensa já noticie para esses
empreendedores que, tendo dificuldade em se instalar no
Estado de São Paulo possam querer pensar na possibilidade de
vir para Minas Gerais, que eles terão, na ação desse
Deputado, desse político comprometido com a causa ambiental
um adversário ferrenho, que vai trabalhar e sensibilizar as
autoridades governamentais do Estado de Minas Gerais, as
nossas secretarias afins, os nossos parlamentares para que
todos, irmanados, possamos deixar claro, desde o principio,
a nossa luta contra qualquer possibilidade de que a tourada
seja implantada em Minas Gerais ou mesmo no Brasil. Gostaria
de reafirmar que está á disposição de todos una vasta
literatura para ilustrar esse nosso posicionamento, que será
levado à Bancada do PI-e á Comissão de Meio Ambiente desta
Casa.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Cardoso-
0 Deputado Afluir Cardoso - Sr. Presidente, Srs. Deputados e

Sras. Deputadas, imprensa, público presente nas galerias,
nos dias 10 e 11 de fevereiro próximo passado, Belo
Horizonte foi sede de um encontro histórico: o lQ Encontro
Mineiro de Rádios e TV5 Comunitárias, promovido pelo Comité
Minas do Fórum Nacional de Democratização. Estavam presentes
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cerca de 150 pessoas de 58 cidades e 62 entidades da grande
BH e do interior do Estado. Os participantes do encontro
redigiram a Carta de Belo Horizonte pela Radiodifusão
Comunitária, que passo a ler para que fique registrada nos
anais desta Casa Legislativa:
"Carta de Belo Horizonte Pela Radiodifusão Comunitária
Nós, cidadãos e cidadãs do Estado de Minas Gerais,
representantes de 62 entidades de 58 cidades, todos
participantes de ONGs, associações comunitárias e culturais,
sindicatos, partidos políticos, Prefeituras, emissoras,
centros de produção e parlamentares, comprometidos com a
democratização dos meios de comunicação e com o
desenvolvimento da radiodifusão comunitária e popular,
declaramos que:
1 - A liberdade de expressão é um direito fundamental das

pessoas e dos povos e é a maior garantia da justiça social,
da democracia e da paz.
2 - A sociedade civil, organizada das mais diferentes
maneiras, pode e deve exercer sua liberdade de expressão
construindo meios próprios de comunicação como rádios, TV5,
produtoras, jornais comunitários, etc-
3 - Neste desejo permanente de garantir o direito à voz e
expressão aos setores marginalizados e empobrecidos das
nossas comunidades, centenas de grupos e pessoas vêm
montando e colocando no ar suas rádios e TV5 e produzindo
seus programas em Minas Gerais e em todo o pais, o que
legitima cada vez mais esta experiência a caminho do
reconflecimento legal,
4 - A legislação de radiodifusão vigente no pais serve
principalmente para reforçar o monopólio e a exclusão
social, dentro do processo de globalização em curso. Neste
quadro, as rádios e Pés comunitárias e populares tornam-se
espaços de participação cidadã onde se expressa a
diversidade cultural, étnica, de gênero, de opiniões,
materializando na prática a democratização da comunicação.
5 - Repudiamos as ações do Governo e principalmente de
alguns empresários da comunicação, beneficiados por
concessões públicas de radiodifusão sobre as quais a
sociedade não foi consultada, que insistem em interromper o
trabalho legitimo das rádios comunitárias e populares. O
fechamento ilegal e arbitrário de emissões, a apreensão de
equipamentos, o achincalhe com nossas experiências devem ser
condenados pela sociedade.
6 - Os governos devem não somente liberar como garantir a

existência e o desenvolvimento da comunicação comunitária e
popular, dando segurança e assistência técnica às suas
transmissões, bem como criar linhas de financiamento nas
políticas sociais para rádios e TVs comunitárias. Deste
modo, o governo estaria garantindo um equilíbrio democrático
entre as 3 formas de comunicação: a estatal, a privada e a
propriedade social de gestão pública.
7 - As freqüências e potências devem ser compartilhadas
igualmente entre todos os setores da sociedade. Portanto,
uma cota de freqüências e potências deve ser garantida para
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entidades sem fins lucrativos nas bandas de FM, AM, TV,
Canais de TV a cabo, MMDS e rádio digital.
Com estas preocupações, e no desejo de uma comunicação
democrática no Brasil e no mundo, o Movimento de Minas
Gerais se une ao Fórum Nacional de Democratização dos Meios
de Comunicação, ao Grupo das 8 Redes Internacionais (UNIRR)
e a todas as pessoas e entidades comprometidas com os
princípios contidos nesta declaração.
E nos comprometemos a:
a - Nossas emissoras serão verdadeiros exemplos da
democracia na comunicação que defendemos. Em nossos
programas garantiremos a participaçãc de todas as vozes. Na
gestão das rádios e TVs comunitárias e populares
garantiremos a participação dos mais diferentes setores da
comunidade alcançada pela emissora (gestão pública).
b - Nossas emissoras serão insistentes na defesa dos
direitos humanos, da preservação do meio ambiente, da
identidade étnica e cultural, na valorização das crianças,
dos idosos e dos jovens, na participação dos deficientes e
de todos os excluídos da sociedade, pela afirmação da
sooerania nacional bem como na denúncia da corrupção, da
violência e discriminação de qualquer espécie.
c - Garantir a participação das mulheres em nossos meios de
comunicação em todos os níveis. Isto significa apresentar
uma imagem real e valorizada da mulher no rádio e na
televisão, com a produção de programa a partir de uma
perspectiva de igualdade de género. Entendemos que é urgente
nossa contribuição para diminuir a desigualdade entre homens
e mulheres há tanto tempo reivindicada pelos movimentos
sociais e contida nas declarações internacionais das quais o
Brasil é signatário, especialmente a recente Declaração de
Pequim.
d - Defender o exercício ético da prática comunicativa.
Isto significa a rejeição à manipulação de fatos e a
vinculação a interesses particulares e de grupos, abolindo
os ataques pessoais e á moral das pessoas afirmando,
sobretudo, a pluralidade e o mais absoluto direito de
resposta.
e - Lutar, não apenas pelo reconhecimento das rádios e TVs

comunitárias, mas também pela democratização da comunicação
em geral. E no caso particular de Minas Gerais torna-se
urgente lutar pelo controle social da Rádio Inconfidência e
da TV Minas. Estas emissoras são propriedade do povo de
nosso Estado, financiadas com nossos impostos e não dos
interesses privados e políticos, o que desvirtua seu caráter
público. Torna-se urgente o controle social destas
emissoras.
f - Criar uma entidade que reúna as produtoras, emissoras e
rádios e TV5 comunitárias mineiras que partilhem esta
declaração de princípios. Essa entidade se comprometera a
participar, apoiar e divulgar o trabalho das entidades e
redes nacionais e internacionais que, como nós, sonham e
lutam por um futuro de dignidade, paz e comunicação
democrática entre os povos deste planeta.
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Saudamos com muita alegria e esperança a unidade alcançada
pelo Movimento de Rádios e TVS Comunitárias neste encontro
histórico.
Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 1996."
Seguem-se as assinaturas dos participantes do l Q Encontro
Mineiro de Rádios e TVs Comunitárias. Muito obrigado.
* - Publicado de acordo com o texto original.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau.
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
pessoas presentes nas galerias, pessoal da imprensa,
assessoria. Deveria estar aqui hoje, nesta Casa, para
participar do Ciclo Nacional de Debates, o maior evento da
Assembléia Legislativa, nosso companheiro Ney Bitencourt de
Araújo; mas, infelizmente, no dia 12 de janeiro, perdemos o
Ney, que era Diretor - Presidente do Grupo AGROCERES e
Presidente da Associação Brasileira de Agribusiness. O Ney
Bitencourt de Araújo é filho do nosso saudoso Antônio
Secundino, de São José, que emprestou seu nome para
homenagear pessoas de destaque em Minas Gerais, por meio da
Lei nQ 10.573, promulgada em 1991. Ney Bitencourt de Araújc.
sem dúvida nenhuma, era o maior defensor da agropecuária ro
Pais, porque não defendia apenas o segmento isolado
corporativamente, mas sabia muito bem defender a
agropecuária no conceito do uagribusiness ou seja, a
cadeia completa, desde a fase de produção e distribuição de
máquinas, insumos e equipamentos, passando pela fase de
produção da matéria-prima, indo ao processamento através da
agroindústria, até o abastecimento da mesa do consumidor.
Está ai a importância da nossa agropecuária. O
"agribusiness", hoje, cuja cadeia completa é polarizada pelo
setor agropecuário, representa nada menos do que 40% do P15
nacional. Isso significa 50% da mão-de-obra empregada neste
País Em Minas Gerais, esses números são maiores. No nosso
Estado, esse número cresce para mais de 50% do P15 e, se
formos a uma região localizada, como a região do Triângulo
Mineiro, o P15, que gira em torno da agropecuária, chega a
atingir níveis de 85%. De maneira que é com muito pesar que
registramos a perda do nosso companheiro Ney Bitencourt de
Araújo, grande defensor do desenvolvimento.
Aproveitando a oportunidade, gostaria de dizer que Minas
Gerais, no contexto da sua economia, tem deixado nosso
segmento do "agribusiness" completamente abandonado. Basta
ver que a nossa agroindústria, sem dúvida a locomotiva maior
que Minas Gerais tem para fortalecer a sua economia,
experimenta a omissão dos Governos de Minas Gerais. Até
mesmo a participação do Governo Federal ao apoiar o centro-
Oeste se reflete na nossa agroindústria, fazendo com que a
agroindústria brasileira não se estabeleça em Minas Gerais e
sim em Estados que têm maior incentivo federal e estadual.
Trago aqui, para apreciação dos senhores Deputados, em um
tom de denúncia, o fato de que Minas está perdendo muito e o
Governo Federal, através do Fundo Constitucional do Centro-
Oeste, passa, efetivamente, a prejudicar o nosso Estado.
Goiás e Mato Grosso do Sul são Estados, hoje, tão
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desenvolvidos na sua característica social quanto Minas
Gerais. Não há razão para a discriminação de Minas em
detrimento de Estados como Goiás e Mato Grosso do Sul. O
Governo de Minas tem feito belas planilhas para as
montadoras, para as Mercedes. as Volkswagen, as Sansung da
vida, ação que merece o nosso aplauso.
Mas sabemos que quem faz a economia não são as grandes
empresas. A consistência da economia brasileira, ou mesmo
mundial, vem das pequenas e médias empresas. E essas estão
entregues á própria sorte. Estão, até mesmo, nas mãos dos
fiscais da receita do Estado, um Estado eminentemente
tributarista e que, ás vezes, nem lhes dá "chance" de
defesa, por falta de apoio jurídico, por falta de apoio
contábil. Elas acabam, ao final, sendo as mais sacrificadas.
Sr. Presidente, quero aproveitar o tempo que me resta para
tocar num segundo assunto: a reforma administrativa que está
sendo desenvolvida pelo Governo do Estado de Minas Gerais.
Apóio integralmente essa reforma, porque temos de entender
que o mundo passa por uma transformação muito grande. A
racionalidade tem de fazer parte também do poder público. A
iniciativa privada já vem, há mais tempo, fazendo o seu
processo de enxugamento, de racionalização. Evidentemente, o
poder público não pode ser una peça isolada do resto da
sociedade. O que esperamos é que o Governador - e tenho
certeza disso - faça essa reforma, cortando o que deve ser
cortado, mas com senso de justiça, sobretudo com relação aos
trabalhadores da rede pública.
Por outro lado, equilibrar as contas do Governo parece-me o
principal objetivo da reforma, e o grande problema é, na
verdade, a falta de recursos financeiros. Equilibrar o
orçamento exige aumento da receita, ou diminuição de gastos.
O Governo opta, agora, pela diminuição de gastos, nas tenho
certeza absoluta de que o Estado deveria estar um pouco mais
preocupado com o aumento da sua receita. Minas tem pecado
muito quanto a esse aspecto. Tem deixado o seu turismo ir
para outros Estados, tem abandonado a sua agroindústria e
não tem prestigiado as pequenas e médias empresas.
Num tom de denúncia, gostaria de falar das ações que são
eminentemente de Governo e que estão prejudicando fortemente
Minas Gerais. Primeiro, com relação á chamada elisão fiscal.
Vou exemplificar concretamente. Uma empresa que produz leite
longa vida paga 18% de ICMS em Minas Gerais; no Estado de
São Paulo, o longa vida tem imposto de 7%. Essa empresa

o pratica a elisão fiscal, ou seja, pega a sua mercadoria - o
leite longa vida - e transfere para um depósito fictício no
Estado de São Paulo. No caso de Uberaba, esse depósito
fictício está em Igarapava, e na caso de Uberlândia, em
Goiás. A empresa faz um passeio com essa mercadoria e passa
entre Estados com o ICMS de 12%, a preço de custo. Isso
significa que Minas Gerais deixa de arrecadar nessa
transação bastante imposto, que poderia estar reforçando a
nossa educação, a nossa saúde e outras ações sociais.
Falo isso num tom de denúncia, porque as autoridades

mineiras não estão enxergando o quanto o Estado perde com
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essa operação. O pior é que, se cortarem esse passeio da
mercadoria, poderão quebrar as indústrias mineiras, pela
diferenciação do ICMS entre Minas e São Páulo. Os
atacadistas próximos das fronteiras de São Paulo ou de Goiás
também praticam essa elisão fiscal, ou seja, transferem
mercadorias a preço de custo, com um imposto de 12%, e
ganham um crédito, evidentemente, de 6%, porque o imposto
aqui é de ia%.
Minas Gerais vem perdendo muito também com relação à falta

de incentivo ou até mesmo ao bloqueio à iniciativa de alguns
novos empreendimentos. Pasmem os Srs Deputados, nosso
Estado não tem serviço de inspeção sanitária. Temos várias
empresas de processamento de alimentos e bebidas prontas,
com os investimentos já concluídos, e Minas não tem
estrutura para, simplesmente, conceder o alvará sanitário de
funcionamento das novas empresas.
Cito o exemplo de uma empresa que fabrica iogurte no
Município de Veríssimo, próximo a Uberaba, que não pode
comercializar seu produto fora do município porque o Estado
é o responsável pela emissão do alvará sanitário. Se o
Estado, hoje, preocupa-se em cortar gastos, nós, Deputados,
temos de fazer com que o Estado enxergue que aumentar a
receita talvez seja um caminho tão importante quanto
diminuir os gastos. O Estado de Minas Gerais tem, sem
dúvida, um potencial muito grande para o desenvolvimento do
setor produtivo. Mas, infelizmente, a mentalidade belo-
horizontina está bloqueando o desenvolvimento do setor
produtivo, e, com isso, menos empregos e receitas são
gerados para o setor público.
Deixo, aqui, essa mensagem, no momento em que o mundo
inteiro passa por uma verdadeira reflexão, e o Estado de
Minas Gerais passa por um processo de reforma significativa
e necessária. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa.
O Deputado Irani Barbosa* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
ocupo esta tribuna para falar sobre o requerimento que
estamos enviando ao Presidente da Comissão de Defesa Social
desta Casa. Deputado Ojalma Diniz, a respeito da convocação
dos Secretários de Segurança. Sr. Santos Moreira, e da
Justiça, Deputado Tarcisio Henriques, para falarem à
sociedade mineira sobre a fuga de presidiários de alta
periculosidade dos presídios de Minas Gerais. Da fuga, da
soltura com negligência ou da facilitação por parte dos
próprios dirigentes de presídios ou de autoridades, sejam
elas estaduais ou judiciárias. O que não pode acontecer em
Minas Gerais é que bandidos, condenados por matar sete ou
oito pessoas, fiquem em liberdade.
Vejam bem, V. Exas., na última semana, um cidadão conhecido
por "Negão", condenado por várias mortes, juntamente com
outro cidadão conhecido como "Baianínho condenado por sete
homicídios, chegando até a devorar o coração de uma vitima,
tiveram suas penas reduzidas por um Juiz.
Gostaria de fazer uma avaliação, que não é racional, mas
muito emocional, tentando descobrir quem é o bandido da
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história, O cidadão, com a folha corrida de sete homicidios,
tendo devorado o coração da oitava vitima, ou o Juiz, que
deu remissão de pena para que esse cidadão fosse colocado em
liberdade como um cidadão comum? Sr. Presidente, Srs.
Deputados, minha opinião pode ser emocional, mas o bandido é
o Juiz, porque ele é formado, concursado, ocu pa um cargo
público que traz conseqüências para a sociedade. Um Juiz que
dá remissão de pena para um cidadão desses deveria estar no
seu lugar. Nem devia ser na cadeia, e sim na jaula. Ele é
mais nocivo á sociedade do Que O criminoso irracional.
Temos aqui perto, a uma distância de cerca de 115km de Belo
Horizonte, uma cidade chamada Nova Era, que possui um
garimpo onde a maior parte de seguranças é composta de
bandidos condenados, a serviço de Juizes, Delegados,
Coronéis. E o interessante é que toda a sociedade se cala.
Portanto, estou fazendo um pedido de convocação dos
Secretários de Segurança e da Justiça para que consigam, no
minimo, tentar tapear este Deputado Que vos fala com alguma
embromação a respeito do fato desses criminosos andarem
soltos em Belo Horizonte e em todas as cidades do interior
de Minas Gerais.
Veja bem, V. Exa. , que um outro, há poucos dias, assassinou

covardemente um detetive na Avenida Santos Dumont, no centro
de Belo Horizonte. Esse bancido também foi condenado e solto
pela justiça ou por quem quer que seja, e hoje se discute,
através da imprensa e de todos os órgãos sociais do nosso
Estado, se a invasão do Pronto Socorro, por parte dos
policiais que queriam vingança, é legal ou não. Ninguém foi
atrás do cidadão que colocou esse marginal na rua para matar
impunemente, roubar, assassinar pessoas inocentes. E triste
saber que no nosso sistema penitenciário há negligência, mas
também muita corrupção. Acho que minhas declarações não são,
talvez, tão racionais, mas são muito emocionais, porque é
uma covardia gente de bem querer tapar o sol com a peneira
em uma discussão social sobre o que é certo e o que é
errado, quando uma entidade faz ou pessoas de bem fazem, mas
não querem saber quem coloca bandidos à solta na rua, ou por
negligência ou até para rachar produto de roubo da sua
criminalidade. Muito obrigado, Sr. Presidente-
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos

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

Wanderley Ávila, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, senhoras e
senhores que nos visitam, imprensa aqui presente, nesta
manhã, a Comissão de Educação da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais deu o primeiro passo efetivo no
sentido de realmente se inteirar acerca do processo de
reforma administrativa que o Governador está fazendo nc
nosso Estado. Até então, esta casa vinha agindo como mera
expectadora. As noticias que nos chegaram foram, todas elas.
veiculadas através da imprensa. E, se houve algum grupo
seleto de Deputados que participou de um detalhamento, de
uma discussão mais ampla com o Governo ou sua equipe, tenho
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certeza de que não foi a maioria dos Deputados desta Casa- E
a Comissão de Educação, ao ouvir a Secretária de Educação, a
Sra. Ana Luisa, efetivamente entrou no processo como co-
responsável, porque este Poder não pode ficar a margem de
urna decisão tão importante como esta, sem se inteirar das
medidas que estão sendo tomadas pelo Sr. Governador do
Estado, medidas importantes para Minas Gerais,
Inicialmente e oficialmente, tivemos a noticia de que o

Estado, no setor educacional, dispensou os serviços de
32.000 funcionários que prestavam serviços através de
contratos administrativos.
Funcionários, como bem disse o Deputado Dílzon Melo, com

mais de 10 anos de bons serviços prestados ao Estado, se
viram numa situação embaraçosa e delicada ao não pertencerem
mais ao quadro do Estado.
Tivemos a oportunidade de indagar à Sra. Secretária se esta
medida, que foi a mais brusca de todas as Secretarias, se
deu por um processo administrativo ou foi apenas para
contenção de despesas. E ela nos respondeu que foi realmente
por contenção de despesas, ou seja, o Estado estará
economizando cerca de R$8.000.000.00 por mês às custas
desses funcionários que não mais prestam serviços. E nós
indagamos, juntamente com outros companheiros Deputados, a
questão social dessa atitude, o alcance social de um ato
igual a esse. No recesso que tivemos durante 2 meses, o qual
Passei na zona rural, principalmente no Norte de Minas, pude
constatar a agonia, a dificuldade, a ansiedade, o sofrimento
de centenas e centenas de pessoas Que, de uma hora para
outra, se viram dispensadas, se sentiram inúteis. Na maioria
das vezes não têm a cobertura que um funcionário estável tem
ao ser despedido.
Não tinha resposta para dar a esses funcionários. Explicar
o por quê de um ato dessa natureza. Mesmo porque,
oficialmente, não fui comunicado, não tinha nenhum
conhecimento, como grande parte dos Srs. Deputados não
tinham e não têm. E, se somos parceiros e co-responsáveis de
um processo, acho que esta Casa deveria ser comunicada para
que pudéssemos justificar um ato dessa natureza.
A Sra. Secretária disse que dispensou para depois analisar,
através de uma sintonia fina. Foram suas palavras. Foi um
ato que qualificamos de violento, pois no nosso entendimento
deveria ter sido feita uma triagem minuciosa, uma sintonia
fina para não deixar desguarnecido o setor de educação do
Estado de Minas Gerais.
E certo que o Governador tem que fazer algumas alterações.
E certo que tem Que diminuir a máquina administrativa e
acertá-la para poder arrecadar mais dinheiro para fazer
frente às suas responsabilidades. Entendemos porque o
Governo ficou os meses de dezembro e janeiro e meados de
fevereiro, apenas preocupado em honrar seus compromissos:
pagar o funcionalismo em dia e a folha do 13Q salário. Mas
digo em alto e bom som que não podemos acatar urna atitude
dessa natureza, mesmo porque eia não foi amplamente
discutida nesta Casa Legislativa. 0 Governo tem que diminuir



a máquina, mas através de um processo de seleção fina, onde
não se cometam injustiças, onde não se coloque na rua o
servente, a pessoa menor na escala hierárquica do Estado.
Ele tem que arrecadar mais dinheiro, mas não às custas de um
arrocho fiscal, como está pregando por ai, quebrando
inúmeras firmas estáveis neste Estado. Isso tem que ser
discutido com a sociedade. E o foro melhor para a discussão
é esta Casa. Por isso mesmo, aplaudimos a atitude da
Comissão de Educação. Somos parceiros do Governo, mas
queremos ser informados de seus passos para que possamos
defendê-lo e justificar atos dessa natureza. Esta Casa tem
que continuar com esse trabalho de chamar aqui os
Secretários e até mesmo o próprio Governador, se for
necessário, para que possamos discutir minuciosamente e dar
uma satisfação à sociedade mineira,
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dinis

Pinheiro.
O Deputado Dinis Pinheiro - Sr. Presidente, Sras. Deputadas
e Srs Deputados, recebemos, para acurado estudo, nesta
Casa, os projetos, ainda timidos, do Governador, a respeito
da reforma da máquina do Estado, a qual, como assinala o
Executivo, tem como uma de suas metas prioritárias a
racionalização sistemática da máquina administrativa, com o
aproveitamento, sempre que passível, da estrutura
organizacional existente, capaz de concentrar, com eficácia,
atividades multidisciplinares, resultando na sua redução,
sem prejuízo do atendimento da missão institucional do
Estado.
E esse o teor da Mensagem nQ 81/96, que resultou no Projeto
de Lei nQ 648/96. Concentro-me, de forma acentuada, na
redução da máquina sem prejuízo do atendimento da missão
institucional do Estado.
Estamos cientes, não sendo necessário disparar árduo

economês, que o ajuste de contas dos municípios, dos Estados
membros e da União é tarefa inadiável dos administradores,
sob pena de desestruturação do Plano Real e da economia
global do Pais.
O Estado, depositário das aspirações coletivas voltado para
o bem comum, deve estar atento às modificações e aos
desafios, preservando a sua missão institucional de busca do
bem comum.
Nesse sentido, a Secretária da Educação, hoje, dia 28/2, na

Comissão de Educação, afirmou que o modelo do Estado como
aquele que dá emprego já não é mais admissivel. O Estado
deve dar educação e saúde de qualidade. Dessa forma, sou
favorável, e de sã consciência a maioria o é, à reforma
Reformar é sem dúvida dar nova forma, preservando-se a
essência. São positivas mudanças, em que os direitos
adquiridos, um dos princípios basilares da democracia, devem
ser preservados.
Aproveitando o ensejo, quero referir-me á dramática

situação da Fundação Helena Antipoff, que evidencia descaso
para com Ibirité e o povo mineiro. Quem não ouviu falar em
D Helena Antipoff? Na grandeza de suas obras? Na



18

inteligência de sua pessoa? Na sua vocação infinita de
servir e ensinar? Algumas autoridades, penso que não.
O Presidente Antônio Carlos, quando á frente do Executivo

mineiro, convidou-a para ministrar curso de aperfeiçoamento
para as professoras mineiras. O convite, que era para um
período de 2 anos, transformou-se em uma vida. Com  senso

peculiar e visão abrangente, ela criou a Sociedade
Pestalozzi de Minas Gerais em Ibirité. E, no Rio de Janeiro,
fundou a Sociedade Pestalozzi do Brasil.
Nos idos de 1949, D. Helena criou o Instituto Superior de
Educação Rural. Ibirité tornou-se centro educador não só das
Gerais como também do Brasil. Os ideais da grande educadora
voltavam-se para o ensino ao homem do campo, para a
reciclagem de professores. A qualidade do ensino e da
aprendizagem era a meta primeira.
Atualmente, a Fundação está circunscrita apenas á escola de
ensino de iQ e Qg graus. A estranheza é que sua estrutura de
cargos revela uma visão maior, ou seja, é patente o
inaproveitamento, é tangível o desperdício de recursos com
apadrinhamentos. Não podemos concordar e somos veementes
nesse intuito de não perpetuar o cabide de empregos
existente na Fundação Helena Antipoff, em ibirité. São 27
cargos, na maioria ocupados por pessoas estranhas aos ideais
e á grandeza de D. Helena Antipoff e desconhecedoras da
realidade local. E inaceitável essa situação. Vamos, sim,
fazer uma reforma, mas uma reforma séria, justa e clara, que
não penalize os direitos adquiridos, os funcionários
públicos, mas, sim, que extinga esses cargos em comissão,
que servem, única e exclusivamente, ao apadrinhamento.
A Fundação está morrendo aos poucos. Já não mais existem
aquela qualidade de ensino, o pomar, o cafezal, a banda de
música, a aparelhagem de inseminação artificial... E. a
continuar nesse impeto, em breve também desaparecerão o
museu de O. Helena, o painel de Augusto Rodrigues e toda
aquela maravilhosa estrutura apta, também, a ministrar o S
grau.
O desfigurar da Fundação ao longo dos anos foi com clareza
sintetizado Dor Luiz Carlos Nunes, ex-aluno, residente na
Rua Quatro, 32, Vila Rosário, em Ibirité, que assim
expressou-se: "Ah! que saudade da minha escola antiga, essa
de 20 anos atrás, onde não só se aprendiam matérias mas
também lições de vida. D. Helena, onde estiver, está triste,
vendo lá de cima seu sonho, a cada dia, se acabando e se
transformando em um pesadelo.!!
Não podemos falar em reforma deixando em abandono a
Fundação Helena Antipoff. Não há lugar para reforma com a
permanência da situação desajustada de cargos em comissão.
Não há seriedade quando a situação permanece inalterada.
Será que quer-se reformar sem extirpar-se esse tumor? Os
recursos sangram por essa torneira e ela não será fechada?
Não somos criticas pela critica. A solução é, sem dúvida, a
extinção dos perdulários cargos em comissão existentes,
preservando-se os direitos adquiridos. Cabide sem tamanho
que agrupa nefastos interesses.
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Finalizando, Sr. Presidente e preclaros Deputados, na

qualidade de filho de Ibirité, Deputado majoritãrjo, filho
de professora e ex-aluno da Fundação, deixo registrados
nesta Casa democrática meu descontentamento e dissabor.
Passo ás mãos de V. Exa. um abaixo-assinado, em que dezenas

de pessoas de elevada índole, descontentes com o rumo dado à
Fundação e à sua direção, clamam por reformas. Solicito que
esse abaixo-assinado seja encaminhado à Secretária da
Educação para as providências cabíveis, notadamente no que
se refere á seriedade da direção e à extinção do cabide de
empregos. Não podemos assistir inertes ao sucatamento da
Fundação. Temos responsabilidade para com o povo e para com
a história e notadamente para com a nossa consciência.
Vamos, sim, reformar, Sr. Governador. Mas reformar com
seriedade, com altivez, com determinação e com justiça.
Estou pronto, como Deputado, a lutar sempre na busca e na
defesa de uma máquina do Estado que atenda aos cidadãos e
não sirva para a distribuição de favores. Bradamos por
justiça. Clamamos por ações concretas. Queremos atitudes e
não promessas. Muito obrigado.

2g PARTE (ORDEM DO DIA)
Ia Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta fase, a

Presidência passa à 2a parte da reunião, com a la fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, queremos
apresentar um requerimento propondo a retirada do nosso
Projeto de Resolução nQ 660/96, que tinha por objetivo
sustar o decreto editado pelo Governador do Estado no dia 14
e publicado no dia 15, no "Minas Gerais"- Nesse decreto, de
forma arbitrária, o Governador dava poderes ao Secretário de
Administração para interferir na situação funcional do
pessoal estável e do pessoal efetivo. Ficamos felizes com a
publicação de outro decreto ontem. porque leram nossa
justificativa, nossas propostas, e o decreto que saiu veio
exa:amente corno escrevemos em nossa proposta, o que
demonstra que estamos atentos e que aquilo que falamos tinha
sentido e fundamentação. Lamentamos que decretos como esses
criem tantos transtornos e esperamos que, a partir de agora,
o Governo tome esse exemplo e, antes de assinar qualquer
decreto, faça um estudo mais sério, para que não tenhamos
tantos transtornos quantos tivemos com a edição desse
último.
A questão de ordem que formulamos é, ao mesmo tempo, para
entregar e justificar a retirada do nosso projeto de
resolução. Já fornos atendidos com o decreto do Governador,
que é cópia do trabalho que apresentamos, elaborado por
nossa assessoria jurídica.
Quero dizer também que continuaremos esperando a f ala da
Secretária sobre modificações nas outras resoluções, que
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também ferem a Constituição, são mal redigidas e mal
formuladas e muitos problemas vêm trazendo, não só à
educação, mas a todos os trabalhadores do funcionalismo
público do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Bancada do PPB
- indicação do Deputado Sebastião Helvécio como seu Líder; e
pelos Deputados Carlos Murta(2) - sua indicação para atuar
como Líder do Bloco Parlamentar Democrático Progressista; e
participação de que os Deputados Alberto Pinto Coelho, Dimas
Rodrigues, Antônio Genaro, Carlos Murta, Elmo Braz, Gil
Pereira, Glycon Terra Pinto, Luiz Antônio Zanto, Paulo
Pettersen, Raul Lima Neto e Sebastião Helvécio integram o
Partido Progressista Brasileiro; Gil Pereira - sua indicação
para atuar corno Líder da Minoria (Ciente. Publique-se. Cópia
às Lideranças e à Gerência-Geral de Apoio às Comissões.);
Cléuber Carneiro - falecimento do Sr. Emilio Antônio de
Mattos, em Belo Horizonte; Mauri Torres - falecimento do Sr.
João Rolla, em Belo Horizonte; Paulo Schettino - falecimento
da Sra. Laudelina Naves, em Araguari (Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - O Deputado Gilmar Machado requer a
retirada do Projeto de Resolução nQ 660/96, de sua autoria.
Inclua-se o projeto em ordem do dia, para os fins do art
288 do Regimento Interno.
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um
por sua vez, na forma regimental, requerimentos dos
seguintes Deputados: Glycon Terra Pinto - envio de
solicitação ao Procurador-Geral da República para que tome
as providências legais contra a colocação de preservativo
gigante em monumento público na Praça Sete (Oficie-se.);
Maria Olivia - regime de urgência para a tramitação do
Projeto de Lei nQ 658/96; Elbe Brandão - regime de urgência
para a tramitação do Projeto de Lei nQ 643/96; e Durval
Angelo - convocação de reunião conjunta das Comissões de
Administração Pública e de Educação para discutir o
acompanhamento do processo de reforma administrativa do
Estado (Cumpra-se. A Gerência-Geral de Apoio ás Comissões.).
O Sr. Presidente - Requerimento nQ 622/95, do Deputado
Marcos Helênio, em que solicita, na forma regimental, seja
encaminhado ao Secretário do Planejamento pedido de
informações acerca das pessoas contratadas pelo Programa de
Apoio ao Pequeno Produtor, a partir de 1995. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento com a Emenda
nQ 1, que apresenta. Em votação, o requerimento, salvo
emenda. Os Deputados Que O aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nQ 1.
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado o Requerimento n
622/95 com a Emenda no 1. Cumpra-se.
Requerimento nQ 823/95, do Deputado Wilson Trõpia, em que
solicita seja enviado à Secretaria da Saúde pedido de
informações sobre o acondicionamento, a coleta, o transporte
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e a destinação final dos dejetos hospitalares no Estado de
Minas Gerais. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento na forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta.
Em votação, o Substitutivo nQ 1. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado o Requerimento nQ 823/95 na forma do
Substitutivo n 1. Cumpra-se.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, solicito o

encerramento da reunião por falta de "quorum".
O Sr. Presidente - A Presidência, tendo em vista a
importância da matéria constante na pauta, solicita ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para
recomposição do número regimental. Com  a palavra, o Sr.
Secretário.
O Sr. Secretário (Deputado Ibraflin .iacob) - (- Faz a

chamada.
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 23 Deputados.
Portanto, não há" quorum" para a continuação dos nossos
trabalhos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião,
convocando os Deputados para a ordinária deliberativa de
amanhã, dia 29, 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 49 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
Ás dez horas e Quinze minutos do dia dezenove de dezembro de
mil novecentos e noventa e cinco comparecem na Sala das
Comissões os Deputados João Leite, Leoridio Bouças, Paulo
Schettino (substituindo este ao Deputado Miguel Barbosa, por
indicação da Liderança do Bloco da Maioria). Antônio Roberto
e José Braga, membros da Comissão supracitada. Encontram-se
presentes também os Deputados Dilzon Melo, Djalma Diniz e
Ivo José. Havendo número regimental, o Vice-Presidente,
Deputado Leonidio Bouças, assume a Presidência, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Dilzon Meio que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos Deputados presentes. A seguir,
esclarece que esta reunião se destina a apreciar o relatório
da viagem realizada à tribo Maxacalis por esta Comissão e
pela de Meio Ambiente e a apreciar o Projeto de Lei no
478/95, no lo turno, do Deputado Marcos Helênio, que dispõe
sobre o livre acesso da sociedade aos estabelecimentos
policiais e carcerários. Nesta fase, comparece à reunião o
Deputado João Leite, que assume a Presidência e solicita ao
relator, Deputado José Braga, que proceda à leitura do
relatório mencionado, o qual, submetido a discussão e
votação, é aprovado. O Deputado Ivo José faz uso da palavra
e parabeniza os Deputados e a equipe da Consultoria que
participaram dessa visita pela fidelidade com que retrataram
o trabalho. Ato continuo, o Presidente, Deputado João Leite,
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passa á discussão e à votação de proposições sujeitas à
apreciação do Plenário da Assembléia e, como relator do
Projeto de Lei flQ 478/95, emite parecer favorável à
aprovação da matéria na forma do Substitutivo flQ 1. Na fase
de discussão do parecer, o Deputado Paulo Schettino pede
vista da proposição , o que é deferido pelo Presidente. Nada
mais havendo a ser tratado, o Presidente agradece o
comparecimento dos parlamentares, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 1996.
João Leite, Presidente - Antônio Roberto - Paulo Schettino.

ATA DA 262 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
As dez horas do dia vinte de dezembro de mil novecentos e
noventa e cinco, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Bonifácio Mourão e
Durval Angelo, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente. Deputado Ajalmar Silva,
declara abertos os trabalhos, informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e solicita
ao Deputado Arnaldo Penna que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência acusa o recebimento de
oficio do Sr. Manoel Otoni Neiva, Diretor-Presidente da Cia.
Força e Luz Cataguazes- Leopoldina, no qual informa à
Comissão que os estudos realizados por essa Companhia,
pertinentes à construção da usina do Emboque, foram
encaminhados ao Departamento Nacional de Aguas e Energia
Elétrica - DNAEE. O Deputado Durval Angelo solicita a
palavra e pede à Presidência que a resposta da Cia. Força e
Luz Cataguazes-L.eopoldina seja encaminhada à assessoria
jurídica da casa para que esta se pronuncie sobre o assunto,
já que o pedido formal de informações feito àquele órgão não
foi atendido. O Presidente dá ciência, ainda, de oficio do
Sr. Carlos Orlando Penha, Prefeito Municipal de Cruzilia, em
que registra seu protesto contra a ECT pela demora de mais
de dez dias na entrega do convite desta Casa para o
seminário sobre uso, manejo e conservação do solo. Passa-se
à fase de distribuição de proposições. A Presidência designa
o Deputado Bonifácio Mourão para relator do Requerimento n
986/95. Esgotada a matéria destinada à lê parte da reunião,
passa-se à Ia fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Encontra-
se sobre a mesa requerimento da Deputada Maria José
Haueisen, em que solicita sejam convidados a comparecer
perante a comissão o Sr. Cláudio Mourão. Secretário de
Administração, e a Sra. Ana Luiza Machado Pinheiro,
Secretária da Educação, para prestarem esclarecimento sobre
a concessão de benefícios e vantagens aos servidores da
ativa sem sua extensão aos aposentados. Submetido a votação,
é aprovado o requerimento. A Presidência Informa que os
Projetos de Lei ns 473 e 492/95, constantes na pauta, já
tiveram seus pareceres apreciados na reunião extraordinária
de ontem, dia 19/12/95. Passa-se à fase de discussão e
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votação de matéria de deliberação conclusiva das comissões.
Com a palavra, o Deputado Bonifácio Mourão emite parecer
favorável à aprovação do Requerimento flQ 986/95. Na fase de
votação, o Deputado Durval Angelo faz uso da palavra, para
encaminhá-la, e contesta o procedimento adotado pela Casa na
tramitação de requerimentos que solicitam informações a
autoridades. Submetido a votação, é aprovado o requerimento.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Elbe Brandão - Arnaldo Penna -
Durval Ângelo. - - -
ATA DA 30? REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO DE MEXO AMBIENTE
As dez horas e quinze minutos do dia vinte de dezembro de
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ivo José, Ronaldo Vasconcellos e
Bonifácio Mourão (substituindo este ao Deputado António
Roberto, por indicação da Liderança do PMDB), membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ivo José, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Ronaldo Vasconcellos que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta, bem como os seguintes relatórios
elaborados por membros da Comissão: relatório sobre a visita
ao córrego da Baleia, no Municipio de Belo Horizonte, para
verificar "in loco' a situação de degradação ambiental nas
redondezas do córrego e, ainda, apurar denúncia recebida
sobre lançamento de lixo hospitalar em seu leito; relatório
sobre a visita e audiência pública realizada no Município de
Timóteo, onde foram discutidas possíveis soluções para os
problemas referentes ao lançamento de dejetos de esgotos
sanitários no córrego Macuco, o que tem comprometido áreas
pertencentes ao Parque Florestal do Rio Doce; e, finalmente,
• relatório das atividades realizadas pela Comissão durante
• ano de 1995. Com a palavra, o Deputado Ronaldo
Vasconcellos faz a leitura do relatório referente à visita
ao córrego da Baleia, o qual conclui, entre outros pontos,
que as denúncias sobre a degradação do córrego feitas pela
comunidade são pertinentes e que as questões levantadas em
relação aos hospitais podem ser saneadas por meio de maior
fiscalização do poder público sobre o sistema de tratamento
e disposição final do lixo e do esgoto sanitário.
Prosseguindo, o Presidente passa a palavra ao Deputado
Bonifácio Mourão, Que faz a leitura do relatório sobre
visita e audiência pública realizada no Município de
Timóteo, o qual sugere, entre outras soluções, que a
Prefeitura Municipal de Timóteo tome medidas para a
regularização da ocupação urbana no Bairro Macuco, inclusive
com obras de contenção de encostas e rede pluvial. Em
seguida, o Presidente passa á leitura do relatório das
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atividades desenvolvidas pela Comissão durante o ano de
1995, com resultados altamente positivos. O Presidente
determina que sejam encaminhadas cópias dos relatórios
apreciados ás entidades e ás demais pessoas envolvidas ou
interessadas para tomarem conhecimento. O Deputado Ronaldo
Vasconcellos pede a palavra e exalta o trabalho que o
Deputado Ivo José vem desenvolvendo na Presidência da
Comissão, bem como o de todos os assessores que vêm
contribuindo para o bom andamento dos trabalhos.
Prosseguindo, a Presidência passa à 3a fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de matéria de
deliberação conclusiva das comissões. Passa-se à apreciação
do Requerimento flQ 963/95, de autoria da Comissão de Saúde e
Ação Social. O parecer do Deputado Antônio Roberto conclui
pela aprovação do requerimento. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Nada mais havendo a ser tratado, o
Presidente agradece aos funcionários da Gerência-Geral de
Apoio às Comissões e aos da Gerência-Geral de Consultoria,
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 28 de fevereiro de 1996.
Ivo José, Presidente - Ronaldo Vasconcel los - Wilson Trópia

- Antônio Roberto.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
No 517/95

Comissão de Meio Ambiente
Relatório

O Projeto de Lei flQ 517/95, do Deputado Miguel Martini,
dispõe sobre a instalação e o funcionamento de unidades
lavadoras de batatas e dá outras providências.
Após sua publicação, a matéria foi distribuída, nos termos
regimentais, à Comissão de Constituição e Justiça, a esta
Comissão e à Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade do projeto na forma do Substitutivo nQ 1, que
apresentou.
Cumpre-nos, agora, analisar a proposição quanto a suas
implicações na área ambiental.

Fundamentação
O projeto de lei em análise visa estabelecer condições para
a instalação e o funcionamento de unidades lavadoras de
batatas no Estado. Essas unidades operam com equipamentos
que, por meio de aspersão de água e mecanismos de fricção,
removem os resíduos do solo que permanecem aderidos aos
tubérculos após sua colheita. Nessa operação, são utilizadas
águas que, via de regra, não recebem qualquer tipo de
tratamento e, após o beneficiamento, são devolvidas aos
cursos d'água em estado ainda pior.



Constata-se, nesse processo, que as batatas desempenham um
duplo papel. Primeiramente, ode vitima da poluição, uma vez
que no processo de lavação são utilizadas águas que,
captadas diretamente de rios e córregos situados próximos a
centros urbanos, representam um risco potencial de
contaminação por doenças de veiculação hídrica. Em segundo
lugar, o de agente poluidor, pois, sendo a cultura da batata
uma das mais exigentes em insumos químicos (adubos,
inseticidas, etc.), os resíduos desses produtos, juntamente
com a terra aderida aos tubérculos, são despejados nos
mananciais sem nenhum controle.
A questão se torna mais grave porque Minas Gerais é um dos

maiores produtores de batatas do Pais (disputa com o Paraná
a primeira colocação) e o volume da produção estadual
ultrapassa 600.000t anuais, cerca de 26% da produção
nacional. Segundo os produtores, a oferta de batata lavada,
que apresenta excelente aspecto visual, garante um preço
melhor ao produto mineiro, o que lhe confere maior
competitividade no mercado.
Por outro lado, o consumo de batatas lavadas é hoje um

hábito arraigado entre os consumidores da Região Centro-Sul,
ao contrário das outras regiões do País, nas quais predomina
o consumo de batatas escovadas. E natural Que, diante de um
produto limpo e outro sujo de terra, a escolha da dona de
casa recaia sobre aquele de melhor aparência, contudo, são
inúmeras as vantagens da não-lavação das batatas, como o
maior periodo de conservação após a colheita.
A apresentação do projeto de lei que ora analisamos é,
assim, bastante oportuna. Sabiamente, não se proíbe o
funcionamento daquelas unidades beneficladoras, mas se
impõem condiçes para sua operação. Deve-se destacar,
também, o di::ositivo que determina ao poder público a
realização de campanhas de esclarecimento junto à população
das vantagens do consumo de batatas escovadas, em
substituição às lavadas.
Com relação ao Substitutivo ng 1, apresentado pela Comissão

de constituição e Justiça, somos favoráveis a sua aprovação,
com ressalvas. A nosso ver, o alcance da proposição ficou
restrito apenas à exigência de se realizarem exames
periódicos das águas utilizadas pelas lavadoras. Entendemos
que nas questões de proteção ao meio ambiente é necessário
que sejamos mais contundentes, mesmo correndo o risco de
repetir normas genéricas já editadas.
Portanto, estamos sugerindo as Emendas ns 1 e 2 ao
Substitutivo ng 1, com o intuito de retomar disposições
previstas no projeto original e que tratam, respectivamente,
do licenciamento junto ao órgão ambiental e da qualidade das
águas a serem utilizadas no processo de lavação das batatas.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprcwação do Projeto de
Lei nQ 517/95 na forma do Substituti:o nQ 1, apresentado
pela comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas ngs
1 e 2, a seguir redigidas.

EMENDA No 1
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Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
"Art . .... - A instalação e o funcionamento de unidades
lavadoras de batatas dependem de licenciamento do órgão
estadual responsável pela política ambiental, sem prejuízo
da autorização municipal para instalação.".

EMENDA No 2
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
"Art. .... - As águas a serem utilizadas no processo de
lavação de batatas devem atender aos parâmetros da Classe
II, segundo a classificação estabelecida pela Deliberação
Normativa nQ 10/86 do Conselho Estadual de Política
Ambiental - COPAM.".
Sala das Comissões. 28 de fevereiro de 1996.
Ivo José, Presidente - Antônio Roberto, relator - Ronaldo

Vasconcellos - Wilson Trôpia.
PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI

No 609/95
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Arnaldo Penna, o projeto de lei em
apreço institui campanha educativa no âmbito do Estado de
Minas Gerais.
Publicada em 7/12/95, a proposição foi distribuída a esta
Comissão, para que seja examinada quanto aos aspectos
constitucionais, legais e jurídicos, nos termos do art. 195,
c/c O art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O objetivo da proposição em análise é o de fazer com que o
poder público estadual atue educativamente junto á população
mineira, informando-a sobre temas que sejam de grande
relevância social, tais Como os direitos e deveres do
cidadão e os cuidados preventivos relativos à alimentação,
saúde e higiene, entre outros assuntos nela relacionados.
A Constituição da República, já em seu art. l, consagra a
soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o
pluralismo político Como princípios fundamentais sobre os
quais se alicerça o Estado brasileiro. Tais fundamentos não
podem ser considerados como meros enunciados formais e de
difícil concreção; cabe ao poder público atuar
positivamente, a fim de viabilizã-los, promovendo, na
prática, a verdadeira valorização da pessoa humana. Outro
não é o objetivo do preceito consignado no art. 205 da Carta
Magna, o qual determina que a educação, sendo "direito de
todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno

nossos.
A Constituição do Estado, por sua vez, no inciso II do
parágrafo único do art. 186, exige que o poder público
mantenha a sociedade informada sobre os riscos e danos à
saúde e sobre as medidas de prevenção e controle nesse
sentido.
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A proposição em pauta procura, pois, tornar efetivos os
dispositivos constitucionais anteriormente assinalados,
mediante a instituição de campanhas educativas, essenciais à
melhoria da qualidade de vida da população.
E da competência do Estado federado, nos termos do disposto
no inciso V do art. 23, da Constituição da República,
"proporcionar os meios de acesso á cultura, à educação e à
ciência, e, segundo o art. 61 da Carta Mineira, à
Assembléia Legislativa dispor sobre todas as matérias que
sejam da alçada estadual. Sendo assim, a proposição em exame
coaduna-se com a ordem constituconal vigente.
Todavia, com o fito de aprimorar o projeto em tela,
apresentamos a Emenda ng 1, ao final deste parecer, a qual
altera a redação do art. 3Q da proposição, esclarecendo que
não cabe á lei ordinária autorizar o Governador do Estado a
expedir decretos e regulamentos, já que, para a fiel
execução das leis, a própria Constituição Estadual o
autoriza, em seu art. 90. VII. Ademais, por força de liminar
deferida na ADIN 165, em 19/12/89, que suspendeu a eficácia
do inciso XXV do art. 62 da Carta Estadual, não compete,
atualmente, ao Poder Legislativo autorizar o Poder Executivo
a celebrar convênios de quaisquer naturezas.

Conclusão
Isso posto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
609/95 com a Emenda ro 1, a seguir redigida.

EMENDA No 1
D&-se ao art. 3Q a seguinte redaçã::
"Art. 3 - O Poder Executivo re;ulamentarã esta lei no

prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data de sua
publicação.".
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente e relator - Leonidio Bouças

- Anivaldo Coelho - Arnaldo Penna.
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI

No 468/95
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei n
468/95 tem por escopo declarar de utilidade pública o
Conselho Central de Betim da Socie:de São Vicente de Paulo,
com sede no Município de Betim.
Aprovado o projeto no lg turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria para o 2Q
turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A referida entidade prima por atividades de grande alcance
social, visto que o seu principal objetivo é amparar os
necessitados, não os deixando inteiramente abandonados ao
léu da sorte, lutando indignamente pela sobrevivência.
Pela contribuição que tem dado à sociedade, a instituição

faz jus ao título que se lhe pretende outorgar.
Conclusão
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Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei flQ 468/95 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 1996.
Jorge Hannas. relator.

PARECER PARA O 2ç TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 479/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o
projeto em análise objetiva declarar de utilidade pública a
Fraternidade Espiritual Cristã Obreiros da Vida Eterna -
FECOVE -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Aprovado o projeto no lQ turno, com a Emenda nQ 1, cabe a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria para
o 2Q turno, nos termos regimentais.
Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte

deste parecer.
Fundamentação

A FECOVE é uma entidade de objetivos filantrópicos, voltada
exclusivamente para o atendimento social. Congrega esforços
para a realização de obras de caridade destinadas aos menos
favorecidos, prestando amparo material e social ao menor por
Intermédio de creches, o que vem atender a suas finalidades
estatutárias.
Pelo êxito que a entidade vem alcançando no desempenho de
suas metas, consideramos ser merecedora da declaração de
utilidade pública ora proposta.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 479/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno.
Sala das Comissões. 28 de fevereiro de 1996.
Jorge Hannas, relator.

Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI No 419195

Declara de utilidade pública a Fraternidade Espiritual
Cristã Obreiros da Vida Eterna - FECOVE -, com sede no
Municipio de Belo Horizonte -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a
Fraternidade Espiritual Cristã Obreiros da Vida Eterna -
FECOVE -, 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.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 540/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei no
540/95 objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores do Alto Alterosas - ACMAA -, com
sede no Município de Betim.
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Aprovado o projeto no lg turno, sem modificação, cabe a

esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria para
o 2Q turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar visa ao
desenvolvimento dos cidadãos, estimulando os moradores da
região a exigir seus direitos perante a administração
pública.
Pelo trabalho de conscientização da comunidade, justa e
meritória se torna a iniciativa de declarar de utilidade
pública a instituição em causa.

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

nQ 540/95 em 2Q turno, na forma original.
Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 1996.
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
No 545/95

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

O projeto em análise, de autoria do Deputado Geraldo
Rezende, objetiva declarar de utilidade pública a Associação
dos Congados Moçambique Marinheiro, com sede no Município de
Monte Alegre de Minas.
Aprovado o projeto no lo turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão, nos termos regimentais, deliberar conclusivamente
sobre a matéria no 2Q turno,

Fundamentação
A referida entidade tem por objetivo possibilitar o acesso
da comunidade à cultura folclórica e religiosa, promovendo a
integração de seus membros e difundindo o gosto por essas
tradições.
Tais iniciativas tornam justa e meritória a pretendida
declaração de utilidade pública.

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

ng 545/95 no 2Q turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 1996.
Gilmar Machado, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 914/95
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado ibrahim Jacob, o requerimento em
tela solicita seja transcrito nos anais da Casa o artigo
"Líbano", veiculado no jornal "Estado de Minas", na edição
de 22/11/95. Requer, outrossim, seja dada ciência da decisão
da Casa ao autor da matéria, Sr. C"arles Lofti, Presidente
da Federação Nacional das Entidades ..fbano-Brasileiras
Publicada em 24/11/95, vem a proposição à Mesa para receber
parecer, nos termos dos arts. 246 e 80, VIII, "c", do
Regimento Interno-

Fundamentação
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O requerimento em exame está sujeito à apreciação do
Plenário, conforme estatui o art. 245, XIII, do Regimento
Interno.
Os limites dentro dos quais pode ou não ser acolhido o
pedido de transcrição de matéria nos anais da Casa são
inferidos da própria redação do supracitado inciso, o qual
estabelece que os documentos ou pronunciamentos não oficiais
a serem transcritos devem ser especialmente relevantes para
o Estado.
A matéria cuja transcrição é proposta pelo requerimento em
exame versa sobre as comemorações do aniversário de
independência do Líbano, bem como sobre os laços de amizade
que unem o Brasil àquele país.
Consideramos que o artigo que ora se requer seja transcrito
nos anais da Casa, conquanto exprima uma opinião pessoal,
traz aos cidadãos brasileiros, especialmente aos mineiros,
que sempre se caracterizaram pelo espirito de justiça e de
liberdade, uma mensagem de paz, de conclamação a todos para
a erradicação da violência em nosso mundo.
Desse modo, entendemos que a transcrição da matéria nos
anais da Casa se reveste de grande importância para o
Estado, enquadrando-se dentro dos limites estabelecidos pelo
art. 245, XIII, do Regimento Interno.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

nQ 914/95.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 28 de fevereiro de
1996.
Agostinho Patrús, Presidente - Rêmolo Aloise, relator -

Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Maria José
Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NO 943195
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Geraldo Nascimento, o requerimento

em apreço tem por finalidade solicitar ao Diretor do DER-MG
o envio a esta Casa de informações sobre o estado de
conservação, limpeza e manutenção dos ônibus da Viação
Presidente, bem como sobre o atendimento oferecido por essa
empresa aos seus usuários nas linhas que ligam Belo
Horizonte a Timóteo, Coronel Fabriciano, Ipatinga, Tarumirim
e Caratinga.
Publicada em 2/12/95, vem a proposição à Mesa para receber
parecer, nos termos dos arts 246 e 80. VIII, 'd", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame insere-se no âmbito da competência
privativa da Assembléia Legislativa, por força do disposto
no art. 62, XXXI. da Constituição do Estado, "in verbis":
"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:
1- ...........................................
XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta;"



Trata-se. ainda, de matéria sujeita á apreciação do
Plenário, conforme estatui o art. 245, XII, do Regimento
Interno.
Entre as competências legais atribuídas ao DER-MG está a de
fiscalizar os serviços intermunicipais de transporte
coletivo de passageiros, consoante o disposto no art. 2Q,
If!! da Lei nQ 1.043, de 1953
Dessa forma, a Assembléia Legislativa, a fim de averiguar

as denúncias de irregularidades nos serviços de transporte
mencionados, deve encaminhar pedido de informação ao
Diretor-Geral do DER-MO, titular da instituição que detém os
dados referentes ás fiscalizações efetuadas junto às
empresas que oferecem serviços intermunicipais de transporte
coletivo de passageiros no Estado.
Já com relação ao mérito, entendemos versar a proposição

sobre matéria conveniente e oportuna, visto ter por objetivo
a solicitação de informações que subsidiarão a ação
fiscalizadora da Assembléia Legislativa em questão de
interesse público.
Por outro lado, constatamos que o texto do requerimento em

exame apresenta vícios de técnica legislativa que poderiam
comprometer a sua eficácia, razão pela qual optamos por
apresentar, na conclusão deste parecer, o Substitutivo ng 1,
com o qual se aprimora a proposição.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

ng 943/95 na forma do Substitutivo nQ 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO No 1 AO REQUERIMENTO No 943195

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais:
O Deputado que este subscreve requer a V Exa. , nos termos
do art 245, XII, do Regimento Interno, seja Solicitado ao
Diretor-Geral do DER-MO o envio a esta Casa de informações
sobre o estado de conservação, limpeza e manutenção dos
ônibus da Viação Presidente, bem como sobre o atendimento
oferecido por essa empresa aos seus usuários nas linhas que
ligam Belo Horizonte a Timóteo, Coronel Fabriciano,
Ipatinga, Tarumirim e Caratinga.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 28 de fevereiro de
1996.
Agostinho Patrús, Presidente - Ibrahim Jacob, relator -

Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise -
Maria José Haueisen - Ermano Batista - Antônio Júlio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Ng 944195
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Geraldo Nascimento, o requerimento
em apreço tem por finalidade solicitar ao Presidente da
CEMIG o envio de informações sobre os valores exatos dos
débitos e créditos que a empresa possuía, até 28/6/95, com
as empresas do conglomerado Mendes Júnior, inclusive a
Mendes Júnior Siderúrgica e a AÇOMINAS.
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Publicada em 7/12/95, vem a proposição à Mesa para receber
parecer, nos termos dos arts. 246 e 80, VIII, -"d", do
Regimento Interno. 

Fundamentação
A matéria em exame insere-se no âmbito da competência
privativa da Assembléia Legislativa, por força do disposto
no art. 62, XXXI, da Constituição doEstado, "in verbis":
"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:
1- ...........................................
XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incl, uidos os da administração indireta;"
Trata-se, ainda, de matéria sujeita à apreciação do
Plenário, conforme estatui o art. 245, XII, do Regimento
Interno.
Com o advento das atuais Constituições Federal e Estadual,

o Legislativo teve as suas atribuições ampliadas, passando a
exercer o controle e a fiscalização dos atos das
administrações direta e indireta.
A Assembléia Legislativa tem competência para exercer
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial sobre o Estado e as entidades da administração
indireta, quanto à legalidade, à legitimidade, à
economicidade e à razoabilidade de ato gerador de receita ou
determinante de despesa e de ato do qual resulte nascimento
ou extinção de direito ou obrigação, consoante dispõe o art.
74, § lQ, 1, da Constituição EstaduaL
A obtenção das informações mencionadas é de fundamental
importância para a Casa, na medida em que nos possibilitará
acompanhar com mais clareza as negociações relativas ao
encontro de contas previsto na Lei nQ 10.863, de 6/8/92.
Ressalte-se, outrossim, que essa matéria, por envolver
valores financeiros muito vultosos, de grande repercussão
social e econômica, reveste-se de grande relevância para o
Estado e para a sociedade.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

flQ 944/95.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 28 de fevereiro de
1996.
Agostinho Patrús, Presidente - Ermano Batista. relator -

Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise -
Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Antõnio Júlio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Ng 959195
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Gilmar Machado, o requerimento em

apreço tem por finalidade solicitar à Secretaria da Fazenda
o envio a esta Casa de informações referentes ao Valor
Adicionado Fiscal - VAF - dos Municípios de Contagem e
Varginha, com a relação de todos os contribuintes, nos
exercícios fiscais de 1992, 1993 e 1994.
Publicada em 8/12/95, vem a proposição à Mesa para receber
parecer, nos termos dos arts. 246 e 80, VIII. "d", do
Regimento Interno.
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Fundamentação
A matéria em exame insere-se no âmbito da competência
privativa da Assembléia Legislativa, por força do disposto
no art. 62, XXXI, da Constituição do Estado, Que
transcrevemos a seguir:
Art. 62 - Compete privativamente á Assembléia Legislativa:
1- ..........................................
XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluidos os da administração indireta;".
Trata-se, ainda, de matéria sujeita à apreciação do
Plenário, conforme estatui o art. 245, XII, do Regimento
Interno.
O ordenamento constitucional vigente reconhece a
competência desta Casa para exercer o controle externo sobre
as atividades da administração pública.
Tais atribuições são exercidas pelos parlamentares mediante

vários procedimentos, entre eles o pedido de informação, por
escrito, encaminhado pela Mesa da Assembléia às autoridades
estaduais integrantes da administração direta ou indireta.
Na medida em que surjam denúncias de irregularidades na
gestão administrativa do Estado, cabe á Assembléia
Legislativa averiguar, dentro dos limites legais, a
veracidade delas para que possa tomar as providências
cabivei 5.
Cabe lembrar, sob esse aspecto, que a Constituição mineira

determina, em termos explicitos, que a sociedade tem direito
a governo honesto e obediente á lei.
Dessa forma, entendemos versar a proposição sobre matéria

conveniente e oportuna, visto ter por objetivo a solicitação
de informações que irão subsidiar a atuação fiscalizadora da
Assembléia Legislativa em questão de interesse público.
Entretanto, deve-se salientar que os pedidos de
informações, pelas previsões constitucional e regimental,
devem ser dirigidos aos titulares dos respectivos órgãos ou
entidades-
Dessa forma, deve o pedido de informação ser dirigido ao

Secretário da Fazenda, razão pela qual optamos por
apresentar a Emenda ng 1, com a qual se corrige a
irregularidade da proposição.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

nQ 959/95 com a Emenda ng 1, redigida a seguir.
EMENDA No 1

Substitua-se a expressão "à Secretaria" pela expressão "ao
Secretário".
Sala de Reuniões
1996.
Agostinho Pat rús,

Wanderley Avila -
Haueisen - Ibrahim

PARECER

da Mesa da Assembléia, 28 de fevereiro de

Presidente - Rêmolo Aloise, relator -
Sebastião Navarro Vieira - Mara José
Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio.
SOBRE O REQUERIMENTO Np 968/95

Mesa da Assembléia
Relatório
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De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o requerimento
em tela solicita sejam transcritos nos anais da Casa os
textos "A Ultima Fronteira", escrito pelo jornalista,
professor e poeta Gerardo Mello Mourão, publicado no jornal
Diário da Tarde" em 30/11/95, e "Cresce o Silêncio no Mundo

que Fala Português", escrito por Antônio Callado, veiculado
no jornal "Folha de S. Paulo - Ilustrada" em 2/12/95.
Publicada em 12/12/95, vem a proposição à Mesa para receber
parecer, nos termos dos arts. 246 e 80. VIII. "c", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O requerimento em exame está sujeito à apreciação do
Plenário, conforme estatui o art. 245. XIII, do Regimento
Interno.
Os limites prescritos para ser ou não acolhido o pedido de
transcrição de matéria nos anais da Casa são inferidos da
própria redação do supracitado inciso, o qual estabelece que
os documentos ou pronunciamentos não oficiais a serem
transcritos devem ser especialmente relevantes para o
Estado.
Os dois textos cuja transcrição é proposta pelo
requerimento em exame versam, respectivamente, sobre as
relações do Brasil com os países de língua portuguesa,
especialmente os africanos, e sobre a crise por que vem
passando esse idioma.
Na primeira matéria, o autor tece comentários a respeito da
ação diplomática brasileira para que se crie a Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa, mormente no que tange ás
relações do Brasil com os países africanos de língua
portuguesa, e sobre a grande importância que essa aliança
representaria para os países signatários.
Com relação ao segundo texto, o autor nos faz um relato da
delicada situação por que passa o nosso idioma, que vem
sendo abandonado pelos países africanos colonizados por
Portugal, como é o caso de Moçambique, que passou a integrar
a Comunidade das Nações Britânicas, adotando como idioma
oficial o inglês.
Consideramos que os referidos artigos, conquanto exprimam
opiniões pessoais, registram fatos de grande relevância em
nossa história, que servem como mensagem de alerta às
autoridades e aos cidadãos, razão pela qual entendemos ser
justa sua transcrição nos anais da Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

nQ 968/95.
Sala de Reuniões
1996.
Agostinho Patrús,
Sebastião Navarro
Haueisen - Ibrahim

da Mesa da Assembléia, 28 de fevereiro de

Presidente - Wanderley Ávila, relator -
Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José
Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 2 DE MARÇO DE 1,996

ATAS

ATA DA 119a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 29 DE FEVEREIRO DE 1996

Presidência dos Deputados Wanderley Ávila e Ibraflim Jacob
SUMARIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Mensagem nQ 85/96 (encaminha balanço geral
do exercicio de 1995). do Governador do Estado; Oficio n
13/96, do Presidente do Tribunal de Justiça; Representação
Popular nQ 2/96, do SINDIJTE; e Oficios - Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei ngs 667 a 670/96 -
Requerimentos flQS 1-054 a 1.056/96 - Requerimentos dos
Deputados Bilac Pinto e Jorge Eduardo de Oliveira -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Simão Pedro Toledo
e Sebastião Helvécio e da Comissão Especial para Proceder a
Estudos que Venham a Criar Melhores Condições de Comunicação
no Estado de Minas Gerais - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Raul Lima Neto, Geraldo Rezende, Maria José
Haueisen, Antônio Roberto, Almir Cardoso, Ivo José e Gil
Pereira - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase: Abertura de
inscrições - Leitura de comunicações apresentadas -
Requerimentos: Requerimento do Deputado Bilac Pinto;
aprovação; verificação de votação; inexistência de 'quorum"
para votação; anulação da votação; chamada para recomposição
de "quorum"; inexistência de 'quorum" para votação -
Fase: Discussão e votação de proposições - Inexistência de
"quorum" para votação - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 141h15rnin, comparecem os Deputados:
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Maria José
Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio
- Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -

a Arnaldo Perva - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos
Pimenta - Cuber Carneiro - Dílzon Meio - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão
- Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Gil Pereira - 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 - Leonidio Bouças - Luiz
Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marcos
Helênio - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wilson
Trôpia.
O Sr. Presidente (Deputado Ibrabim Jacob) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
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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.

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

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

"MENSAGEM No 85/96'
Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 1996.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o Balanço
Geral do Estado relativo ao exercício financeiro encerrado
em 31 de dezembro de 1996, em cumprimento ao disposto no
artigo 90, inciso XII, da Constituição do Estado.
Sirvo-me da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência
as expressões de elevado apreço e distinta consideração.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
- Publicado o processo, distribuam-se avulsos aos
Deputados, nos termos do parágrafo único do art. 228 do
Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

oFícIos
Oficio nQ 13/96, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais. (- A Comissão de Justiça.)
"REPRESENTAÇÃO POPULAR No 2196'

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais:
O Sindicato único dos Trabalhadores em Educação de Minas
Gerais - SIND-UTE, representado por seu Coordenador-Geral,
vem, nos termos do art. 62, XXX, da Constituição do Estado
de Minas Gerais, pedir a essa Casa a sustação da Resolução
nQ 7.763, de 19 de dezembro de 1995, editada pela Secretaria
de Estado da Educação, pelas razões que a seguir passa a
expor:
01 - Em 20/12/95 foi publicada a Resolução nQ 7.763,
editada pela Secretaria de Estado da Educação, dispondo
sobre a organização do quadro de pessoal das escolas
estaduais. (doc. anexo)
02 - Essa resolução faz remissão à Lei flQ 9.381, de 18 de
dezembro de 1986, que instituiu o quadro de pessoal das
unidades estaduais de ensino.
03 - Consoante o art. 84, IV, da Constituição Federal,
compete privativamente ao Presidente da República sancionar,
promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir
decretos e regulamentos para sua fiel execução.
04 - Esse é um principio basilar da vigente ordem
constitucional, pois é reflexo da independência e harmonia
dos Poderes- Pudesse o Executivo editar regulamentos
autônomos ou atos normativos modificadores de disposições
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legais, estaria ameaçada a independência entre os Poderes,
pois atribuições especificas do Legislativo estariam sendo
exercidas pelo Executivo.
05 - Diante disso, tem-se que a Resolução flQ 7.763/95
somente poderia dispor sobre a fiel execução da Lei n
9.381, ou de outros diplomas legais.
06 - Assim não ocorreu, contudo.
Em vários pontos a malfadada resolução contrariou

frontalmente a Lei nQ 9.381, como a seguir será demonstrado.
6.1 - Assim estipula o "caput' do art. 25 da Lei n

9.381/86, inserida no capitulo que trata da quantificação de
pessoal
'0 Quadro de Pessoal das unidades estaduais de ensino

obedecerá á composição numérica fixada nos Anexos II e VIL
desta Lei.'.
E interessante ressaltar o caráter cogente do dispositivo
acima transcrito ao impor, e não facultar, que a
quantificação de pessoal em exercício nas escolas estaduais
deve ser feita conforme critérios estabelecidos nos
referidos anexos.
Tais anexos tratam da composição numérica dos servidores em
exercício nas unidades estaduais de ensino, levando em
consideração a conjugação dos seguintes fatores:
a) séries oferecidas;
b) número de turmas; e
c) número de turnos.
6.2 - O "caput' do art. SQ da Resolução nQ 7,763 possui a

seguinte redação:
"art. S - O número máximo de cargos do Quadro do

Magistério para a escola será calculado dividindo-se por 23
(vinte e três) o número total de alunos matriculados na
escola, independentemente do nível de ensino minis:rado.".
Tal critério é completamente diverso do estabeecido pela

Lei nQ 9.381, que, como visto, considera o número de turmas,
turnos e séries da escola para a quantificação dos
respectivos trabalhadores, não se utilizando, em momento
algum, do número de alunos para o mesmo fim.
6.3 - O art. 6Q da Resolução nQ 7.763 estabeleceu que cada
servidor do quadro de magistério em exercício na escola
ocupa uma vaga, exceto:
a) o servidor sujeito a quarenta horas semanais de
trabalho, que ocupa duas vagas.
b)
c) (...).
Como será visto adiante, na análise do art. 15 do mesmo ato
normativo, o professo- apostilado ficará sujeito ao
cumprimento da jornada 05 trabalho exigida para o cargo no
qual obteve a estabilização em vencimento.
A situação mais freqüente é a de o professor ser apostilado
em cargo de direção de escola, cuja jornada semanal é de
quarenta horas.
Nessa hipótese, embora detentor de um cargo e, portanto,

sujeito a ministrar o máximo de dezoito horas-aula semanais
(art. 14, 1, "d". da Lei nQ 9.381/86), o professor ocupará
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duas vagas quando, de fato, ministra número de aulas
correspondente a um cargo.
6.5 - O art. 7Q da resolução determina que a escola que
ministre por pré-escolar e/ou as quatro séries iniciais do
primeiro grau somente terá Diretor se contar com um mínimo
de cento e cinqüenta alunos e cinco turmas.
Mais uma vez o regulamento tem a pretensão de alterar lei.
Nos Anexos II e III da Lei nQ 9.381/86 vê-se que as
unidades estaduais da educação pré-escolar e de 1Q grau
podem contar com o cargo de Diretor a partir de cinco
turmas, nada condicionando ao número de alunos.
6.6 - O f 4Q do art. BQ da resolução prescreve que "o
Bibliotecário e o Auxiliar de Biblioteca ocupam, na escola,
uma vaga dentre aquelas calculadas para os servidores do
Magistério".
O art. 3Q da Lei nQ 9.381 inclui no Quadro de Magistério os
seguintes cargos: diretor de escola, professor, orientador
educacional, supervisor pedagógico e regente de ensino.
Ao determinar que cargos integrantes de outro quadro sejam
computados como de magistério para a quantificação de vagas,
nada mais fez a malsinada resolução do que retirá-los de um
quadro e inclui-los em outro, com o nitido intuito de
diminuir as vagas para o Quadro do Magistério, já
drasticamente limitado pela ilegal fixação de critério
(divisão do número de alunos por 23) diverso do estabelecido
em lei.
6.7 - O art. 10 da resolução incorre em idêntica afronta à
lei nQ 9.381, ao dispor da seguinte forma:
"O número máximo de auxiliares e técnicos da educação será

calculado dividindo-se por 200 (duzentos) o número total de
alunos matriculados na escola, independentemente do nível de
ensino ministrado".
Explicita parágrafo do mesmo artigo que esse cálculo
abrange os cargos ou funções de auxiliar de secretaria,
tesoureiro escolar, assistente de turno, auxiliar
administrativo, bem como os cargos ou funções de nível
superior de escolaridade.
Compulsando-se os Anexos da Lei nQ 9.381 vê-se que a
quantificação daqueles cargos ou funções é feita de acordo
com o nível de ensino ministrado, o número de turmas e o de
turnos.
Não só desconheceu a resolução a lei, como até teve a
petulância de dispor frontalmente contra ela, ao dizer que a
quantificação em tela não deveria considerar o nivel de
ensino ministrado.
6.8 - Aumentando a procissão de ilegalidades até aqui

acompanhada, vem o art. II da Resolução nQ 7.763 dispor:
"Terá direito ao cargo de Secretário de Escola:
- Escola que ministre o Ensino Fundamental - OBA à 4

série com o mínimo de 20 (vinte) turmas;
II - ( ... )-
o Anexo III da Lei nQ 9.381 atribui a unidade escolar que
ministre o mesmo nível de ensino um cargo de Secretário de
Escola, a partir de 10 (dez) turmas.



6.9 - O cálculo do número de serviçais foi assir
explicitado pela resolução, em seu art. 12: -
'O número máximo de ajudantes de serviços gerais será

calcula= dividindo-se por 2.2 (dois inteiros e dois
décimos) o número total de turmas existentes na escol-'.
Mais uma vez o absurdo ato normativo quis alterar cr:érios
adotados pela Lei ng 9381/86, que, como tantas vezes
salientado, fixa o número de servidores da escola conforme o
grau de ensino oferecido, o número de turmas e o de turnos.
Ao considerar apenas um desses fatores, extrapolou a
resolução de sua finalidade, que é a de dispor sobre a fiel
execução da lei.
6.10 - No art. 13 constata-se que essa verdadeira usurpação
legislativa teve um crescendo:
Respeitados os Quantitativos fixados na forma de disposto

nesta resolução, a própria escola definirá os cargos e as
funções que comporão seu respectivo quadro dentre aqueles
previstos na Lei ng 9.381, de 18 de dezembro de 1986, não
Podendo, em cada um, exceder o limite fixado na referida
lei'.
Aqui é pretendido o seguinte:
A Lei np 9.381 será observada pelo ângulo da Resolução ng
7.763, cabendo às escolas quantificar os respectivos
servidores observando o regulamento e não a lei, e
escolhendo dentre os cargos e funções que o mesmo diploma
legal determina (art. 25, "caput") deva a unidade de ensino
contar aqueles que entender convenientes. Ou seja, além de
subverter a hierarquia das normas, sobrepondo regulamento a
lei, a resolução torna facultativo o que a lei diz ser
obrigatório -
6.11 - O art. 15 da Resolução nQ 7.763 obriga o servidor
apostilado a cumprir jornada correspondente à do cargo em
comissão no qual tiver obtido estabilização de vencimentos.
Essa regra tem correspondência no art. 54 da Lei nQ
11.406/94, não se divisando aqui extrapolação do âmbito
regulamentar.
Mas para não destoar das ilegalidades antecedentes, o
parágrafo único do mesmo dispositivo compele o professor
apostilado a ministrar trinta aulas.
A Lei nQ 9.391, em seus arts. 13 a 24, estabelece a duração
do trabalho do professor. Está ele sujeito, por cargo, a
jornada semanal de vinte e quatro horas de trabalho, sendo
dezoito horas de aulas, quando atuar nas quatro séries
iniciais do primeiro grau, e dezoito horas-aula, se atuar
nas demais séries do ensino fundamental e médio. As horas
restantes são destinadas a reuniões e atividades extra-
classe, o que é denominado modulo 2, sendo que o de nQ 1
corresponde exclusivamente à regência de turmas ou de aulas.
612 - Para enfatizar a ilegalidade da medida aqui atacada,
remete-se ao art. 17 da Lei nQ 9.381, verbais:
'O professor regente de aulas detentor de 2 (dois) cargos

só poderá assumir até 36 (trinta e seis) aulas semanais,
ressalvada a hipótese do inciso II do artigo anterior'.
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O inciso II do artigo anterior estipula que o professor
deverá assumir, com remuneração adicional, obrigatbriamente,
• número de aulas que ultrapassar o limite estabeleCido para
• cargo. Isso ocorre com disciplina cuja carga horária
ultrapassa dezoito aulas semanais, ou cinco aulas semanais.
O professor que tenha dois cargos e seja apostilado ficará

obrigado a lecionar trinta aulas por um cargo e dezoito por
outro, se persistir o parágrafo único da Res. 7.763/95,
ficando desrespeitado o supra citado art. 17 da Lei n
9.381/86.
As aulas que excedam o máximo fixado por cargo (18) somente
podem ser assumidas em caráter facultativo.
Mais uma vez é possível constatar a invasão de campo
especifico de lei por regulamento.
Jamais poderá mera resolução alterar o número de aulas por

cargo; fazendo-o, fica passível de ser invalidada.
0.7 - Em razão do exposto, e mais uma vez invocando o art.
62, XXX, da Constituição Estadual, pede o SIND-IJTE sejam
sustados os efeitos da Resolução SSE n e ng 7.783, de 19 de
dezembro de 1995, por ter o mesmo ato disposto sobre matéria
disciplinada em lei, de forma diversa e contrária ao contido
no diploma legal que pretendeu regulamentar.
Belo Horizonte, 18 de janeiro de 1996.
Professor Antônio Carlos Hilário, Coordenador-Geral do

SIND-UTE.
- Anexe-se ao Projeto de Resolução nQ 659/96.
* - Publicado de acordo com o texto original.
Do Sr. Sepúlveda Pertence. Presidente do Supremo Tribunal
Federal, comunicando que essa Corte julgou procedente a Ação
Direta de Inconstitucionalidade nQ 84-5/600.
Do Sr. Pedro Rodolfo Minari Bentivoglio, Presidente da
Câmara Municipal de Andradina, informando sobre requerimento
dessa Casa em que se pede alteração da Lei FederalnQ 8.742,
de 1993, que trata do beneficio assistencial. (- A Comissão
de Saúde e Ação Social.)
Do Sr. Márcio Luiz Murta Kangussu, Secretário Adjunto de

Administração (2), comunicando a posição contrária da PMMG á
doação de imóvel ao Município de Oliveira e a consulta feita
á Secretaria da Saúde sobre reversão de imóvel ao Município
de Açucena, cuja resposta está sendo aguardada. (- A
Comissão de Justiça.)
Da Sra. Elaine Matozinhos Ribeiro Gonçalves, titular da
Delegacia Especializada de Crimes Contra a Mulher,
apresentando, em resposta a oficio desta Casa, o nome da
Sra. Olivia de Fátima Braga Meio, Delegada de Policia, para
participar de trabalhos aqui desenvolvidos. (- A Comissão
Especial - Plataforma de Ação.)
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - 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 867/96
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Dispõe sobre o atendimento médico e odontológico nas

escolas estaduais. -
A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O Estado adotará, no âmbito de sua competência,
no Sistema único de Saúde - SUS -, as medidas necessárias
para assegurar atendimento médico e odontológico nas escolas
estaduais com mais de 1.000 alunos.
Art. 2 - As despesas decorrentes da execução desta lei

correrão por conta de:
- dotação orçamentária consignada à Secretaria de Estado

da Saúde;
II - outras fontes.
Art. 3 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de E0 (noventa) dias contados da data de sua publicação.
An.4Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

pub icação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Dinis Pinheiro
Justificação: Segundo pesquisas recentemente realizadas, o
acesso aos serviços de saúde tem sido apontado como um dos
mais graves problemas da população mineira.
Embora reconheçamos os esforços que têm sido desenvolvidos
pelo poder público para permitir melhores condições de
atendimento, a questão deve ser enfrentada de várias
maneiras, para que os resutados cheguem mais rapidamente e
sejam mais duradouros.
A tendência atual da escola é buscar uma aproximação cada
vez maior com a comunidade, com vistas a permitir que esta
participe das decisões administrativas e pedagógicas. A
escola tem se tornado, ainda, o local ideal para que se
efetivem ações visando a atingir a comunidade. Cremos que,
nessa linha de raciocínio, a escola seria o veiculo adequado
Para promover ações de saúde que pudessem atingir a família,
mediante a assistência a seus membros estudantes.
Aliás, a idéia de associar o ensino à saúde não é nova;

como exemplo, podemos citar o seguinte:
O inciso VII do art. 208 da Constituição Federal assim

estatui: '0 dever do Estado com a educação será efetivado
mediante a garantia de:
VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental,
através de programas suplementares de material didático-
escolar, transporte, alimentação e assistência á
saúde."(grifo nosso).
A Lei nQ 5.692, de 1971, em seu art. 62, define:
Cada sistema de ensino compreenderá, obrigatoriamente,

além de serviços de assistência educacional que assegurem
aos alunos necessitados condições de eficiência escolar,
entidades que congreguem professores e pais de alunos com o
objetivo de colaborar para o eficiente funcionamento dos
estabelecimentos de ensino.
l - Os serviços de assistência educacional de que trata

este artigo destinar-se-ão, de preferência, a garantir o
cumprimento da obrigatoriedade escolar e incluirão auxílios
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para a aquisição de material escolar, transporte, vestuário,
alimentação, tratamento médico e dentário e outras formas de
assistência familiar- -

- O poder público estimulará a organização de
entidades locais de assistência educacional, constituídas de
pessoas de comprovada idoneidade, devotadas aos problemas
socioeducaclonais que, em colaboração com a comunidade,
possam incumbir-se da execução total ou parcial dos serviços
de que trata este artigo, assim como da adjudicação de
bolsas de estudo".
Temos a certeza de que a aprovação deste projeto

assegurará, de forma mais eficiente, os cuidados devidos aos
indivíduos em desenvolvimento, favorecendo a formação de uma
geração mais saudável e mais capaz de exercer a cidadania.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do arU 195, c/c o art. 103, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 668196
Institui o Programa Mineiro de Informação e Apoio ao

Consumidor - PRÓ-CONSUMIDOR.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica instituído o Programa Mineiro de Informação

e Apoio ao Consumidor - PRO-CONSUMIDOR.
Art. 2 - o PRÓ-CONSUMIDOR tem como base os seguintes
princípios:

- a plena conscientização dos consumidores acerca de seus
direitos;
II - a harmonia e a transparência nas relações de consumo;
III - a efetiva repressão às práticas comerciais que

estejam em desacordo com a Lei Federal nQ 8.078, de 11 de
setembro de 1990, que contém o Código de Defesa do
Consumidor;
IV - o apoio e o incentivo à criação de entidades civis que

atuem na área da defesa do consumidor;
V - a facilitação e o apoio a entidades civis constituídas
por consumidores, quando do acesso ao Poder Judiciário;
VI - a melhoria da qualidade dos serviços prestados, direta

ou indiretamente, pelo Estado.
Art. S - São objetivos prioritários do PRÓ-CONSUMIDOR:
- informação permanente, por via de todos os meios

disponiveis, quanto aos direitos e ás obrigações dos
consumidores;
II - coibição e repressão eficientes, por via de órgãos

próprios, de qualquer abuso praticado no mercado de consumo;
III - redução dos conflitos eventualmente existentes nas

relações entre consumidores e fornecedores.
§ lç - O Poder Executivo reservará, em caráter permanente,

nos seus órgãos de divulgação, espaço destinado à informação
e à educação do consumidor, especialmente quanto:
a) ao consumo de medicamentos, alimentos e bebidas
potencialmente nocivos à saúde do consumidor;
b) à proteção contra a publicidade enganosa e abusiva;
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c) às formas de acesso aos órgãos judiciários e

administrativos, com vistas à prevenção ou à reparação de
danos à coletividade.
§ 2Q - O Poder Executivo poderá colocar á disposição do

consumidor serviços especializados de atendimento à sua
informação e orientação e de solução de conflitos no mercado
de consumo, por via de conciliação, na forma que dispuser o
regulamento.
Art. 4g - Para atingir seus objetivos, o PRO-CONSUMIDOR
contará, além de outros mecanismos, com a efetiva ação
governamental, seja por via de iniciativa direta, seja por
intermédio de parceria com outras entidades públicas e
privadas.
Art. sg - O Poder Executivo poderá celebrar convênios com

outras entidades públicas ou privadas, a fim de garantir
melhor qualidade aos serviços destinados ao consumidor.
Art. 6Q - Esta lei será regulamentada no prazo de 60
(sessenta) dias contados da data de sua publicação.
Art. 7p - Esta lei entra em vigor na data de sua

Publicação.
Art. 8Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Reuniões, de de 1996.
Dm15 Pinheiro
Justificação: E cada vez mais significativa a demanda por
parte do consumidor de informação e orientação acerca de
seus direitos e deveres. Nesse aspecto, para a satisfação
aos anseios da população, têm sido insuficientes os serviços
colocados â sua disposição por parte do poder público.
Não obstante, o Poder Executivo, desde a promulgação da

Constituição Estadual de 1989, deixou de prestar à população
um serviço dessa natureza, tão imprescindivel no momento
atual
A informação é, hoje, o principal mecanismo de que dispõe o
consumidor para a proteção dos seus direitos e para o
efetivo exercicio da cidadania.
Pelas razões aduzidas, contamos com o apoio dos nossos

pares à aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Defesa do Consumidor e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do
Regimento interno.

PROJETO DE LEI No 669196
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Guanhães, com sede no Municipio
de Guanhães.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Guanhães, com
sede no Municipio de Guanhães.
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.
Francisco Ramalho
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Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Guanhães é uma sociedade civil de
caráter assistencial, sem fins lucrativos, sem distinção de
credo ou raça, de duração ilimitada e com sede e foro na
cidade de Guanhães. Tem como finalidades: manter e
incentivar a criação de estabelecimentos especializados
destinados a tratamento, educação, habilitação e inserção
social do excepcional; promover meios para o desenvolvimento
de atividades extracurriculares, como colônia de férias,
clubes, jardinagem etc.; estimular o trabalho do excepcional
por meio de exposições, cooperativas, oficinas protegidas e
medidas que forem julgadas necessárias; desenvolver a
cultura especializada e o treinamento de pessoal destinado a
trabalhar no campo da educação do excepcional; esclarecer,
orientar e auxiliar pais e amigos na conduta relacionada com
o excepcional; pleitear junto aos poderes públicos
competentes medidas normativas e administrativas visando aos
interesses do excepcional.
Evidencia-se, assim, o caráter de utilidade pública da
entidade, objetivamente demonstrado pela documentação
anexada. Pelos nobres objetivos da instituição em questão,
esperamos a aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c O art. 104, incisc
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NO 670/96
Declara de utilidade pública o Nacional Atlético Clube, com

sede no Município de Muriaé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Nacional
Atlético Clube, com sede no Município de Muriaé.
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.
Elbe Brandão
Justificação: O Nacional Atlético Clube é uma sociedade
civil fundada em 25/12/27, cuja finalidade é promover
atividades esportivas, sociais, recreativas, culturais e
civicas, bem como incentivar o desenvolvimento da educação
física em todas as modalidades esportivas E entidade sem
fins lucrativos, que sempre luta para o desenvolvimento e o
o engrandecimento do esporte. O reconhecimento de sua
utilidade pública é, portanto, uma medida necessária para o
bom desenvolvimento do esporte do Município de Muriaé.
Pelo exposto, contamos com a aprovação do presente 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.

REQUERIMENTOS
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NQ 1.054/96, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas, à adoção
de medidas que garantam a extensão dos benefícios da Lei np
9.138, de 29/11/95, aos produtores rurais mutuários da
Minascaixa. (- A Comissão de Agropecuária.)
Ng 1.055/96, do Deputado Hely Tarquinio, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas á construção de ponte sobre o rio
Abaeté, ligando os Municípios de Patos de Minas e Carmo do
Paranaiba ao Município de Tiros.(- A Comissão de
Administração Pública,)
Ng 1.056/96. do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja

formulado pedido ao Tribunal de Contas para que envie cópias
dos pareceres relativos às prestações de contas das
entidades beneficiadas pela Lei nQ 7.399, de lg/12/78, nos
anos de 1994 e 1995.
- São

 

 também encaminhados á Mesa requerimentos dos
Deputados Bilac Pinto e Jorge Eduardo de Oliveira.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados
Simão Pedro Toledo e Sebastião Helvécio e da Comissão
Especial para Proceder a Estudos que Venham a Criar Melhores
Condições de Comunicação no Estado de Minas Gerais.

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

Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Deputado
Wanderley Ávila, Srs. Deputados, minhas senhoras e meus
senhores, gostaria de não estar subindo a esta tribuna, como
faço neste momento, para, com muita tristeza e decepção,
fazer o pronunciamento que inicio agora. Sei que sou homem
público e. conseqüentemente, responsável pela transparência
de meus atos ante meus companheiros e, sobretudo, ante o
povo de Minas e ante aqueles que confiaram em mim e me
elegeram. No dia 31 de dezerntro do ano passado, ou seja, no
último dia do ano, eu não estava aqui. Estava no Norte de
Minas, com minha família, com minha mãe, com meus filhos e,
viajando mais para o interior ainda, para alguns distritos,
passei cinco dias conhecendo aqueles grotões do Norte. No
entanto, quando retornei à cidade de Januária, minha cidade
natal, deparei-me com algumas expressões de dúvida, de
tristeza e de decepção nos rostos de alguns amigos. E que no
dia 31 de dezembro, um jornalista que está sempre nesta Casa

o fez uma reportagem na qual me colocou na segunda página do
"Estado de Minas" com o titulo "Pinóquio". E, para agravar
ainda mais a difamação, diz o jornalista, no final, que
mentir não deve ser pecado, pelo menos para o pastor eZI,

Deputado Raul Lima Neto"- Nessa sua afirmativa, descrevendo
talvez o histórico, para cobrir o objeto de sua intenção,
dizia o mesmo jornalista que Raul Lima Neto, autor de
projetos folclóricos, como o da pesca, autor de um
requerimento, que ele divulgou para toda a imprensa, em que
se solicitava a instalação de uma CPI para apurar
irregularidades, ou melhor, rumores de irregularidades na
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ASLEMG, havia sido severamente repreendido pela Mesa desta
Casa e, então, retirado o requerimento, o que não é verdade.
O requerimento foi protocolado, e estamos em conversação com
os que o assinaram. Alguns Deputados disseram que iriam
retirar a assinatura, e estamos conversando com eles e com a
Casa, porque somos pela transparência. Cremos que aquele que
pratica o bem chega-se para a luz. Jesus foi muito claro
quando disse que a luz resplandeceu nas trevas, mas que os
homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras
eram más.
Evidentemente, sou favorável a que se faça uma CPI ou uma

apuração. Já dizia o filósofo e idealista alemão Kant que o
tempo e o espaço são formas, a prior?, de nossa percepção,
ou seja, quem está de longe percebe melhor as coisas do que
aquele que está de perto, razão pela qual, quando somos
examinados, temos até condição para sermos absolvidos, mas
também elogiados, quando, às vezes, somos injustamente
caluniados.
Aquele projeto da pesca, chamado de folclórico, também não
é folclórico, porque foi um dos projetos mais elogiados
nesta Casa e na Comissão de Meio Ambiente, que o examinou. A
respeito desse projeto, o Deputado Ronaldo Vasconcel los usou
a tribuna e. com muita honra para este seu companheiro, o
elogiou. E não somente ele, mas diversas instituições. Mas,
não sei por quê, esse jornalista insiste em dizer que é um
projeto folclórico.
Meus senhores e minhas senhoras, eu o perdôo de todo
coração, mas quero compreender onde está a mentira citada
por ele, porque mentira é um pecado contra o caráter de Deus
e, se ele afirmou que mentira não é pecado, pelo menos para
mim, está enganado. Srs. Deputados, quando examinamos a
hamartiologia, a doutrina do pecado, percebemos que o pecado
mais terrível aos olhos de Deus é a mentira. Todo pecado é
horizontal. Se alguém adultera, a ação é contra o semelhante
e, conseqüentemente, horizontal; se rouba, é contra o
semelhante; se mata, é contra o semelhante. Mas, se mente, é
contra Deus, porque Deus é a verdade. 'Não mintais contra a
verdade".
Mas, procurando entender a subjetividade do que esse
jornalista disse, posso até compreendê-lo, mas não
compactuar com o que ele disse.
Um dia, antes de viajar para Januária, o jornalista William
me telefonou, perguntando-me o que eu pensava a respeito do
Bispo Macedo. Talvez seja por isso. Eu disse claramente a
ele - e espero que esteja ouvindo ou lendo mais tarde esse
pronunciamento - que não me colocava na condição de dar o
veredicto, porque a nossa lei não julga ninguém sem primeiro
ouvir. Entretanto, o surgimento de falsos profetas seria uma
coisa natural nos últimos dias, porque Jesus assim disse;
"Surgirão mercadores da palavra", que farão mercadoria
daqueles que crêem nele. Jesus dizia que, entre os 12, um
era ladrão. Portanto é natural que entre 30 milhões de
evangélicos no Brasil tenhamos, no mínimo, 3 milhões de
ladrões, de falsos profetas.
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Ele me interpelou perguntando se eu dizia que o Bispo

Macedo era Judas. Eu disse que não, que não escrevesse isso,
porque nossa lei não julga ninguém sem ouvi-lo primeiro. Há
práticas na igreja Universal que reprovamos. Entretanto, não
impetro um veredicto, porque pode ser uma guerra entre
gigantes da comunicação.
Eu disse ao jornalista e a outros que me telefonaram: os

falsos profetas estão ai, porque os homens tiraram os olhos
de Deus. Está em Jeremias, capitulo 2: "Dois males cometeu o
meu POVO: a mim me deixaram, o manancial de águas vivas, e
cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas".
Examine-se a história e se verá isso. A nossa própria Igreja
Católica, na época da Inquisição, somando-se às Cruzadas,
levou milhões à morte. Cientistas foram queimados vivos,
como Giordano Bruno, porque defendeu a idéia heliocêntrica
de Copérnico, de que a terra girava em torno do sol e não o
inverso. Mas, se se arrependeu, se houve perdão, pode haver
uma restauração. Entretanto, não me vejo na condição de dar
o veredicto porque nossa lei não julga ninguém sem primeiro
ouvir. Foi o que eu disse.
No dia seguinte, saiu uma reportagem no jornal: "Deputado
Raul Lima Neto condena a Igreja Universal e diz que eles
tiraram os olhos de Deus". Creio que ele não entendeu, até
por força do que seu coração está ouvindo, do que sua mente
está recebendo em termos de comunicação. Não estou
defendendo a igreja Universal, porque ainda me julgo na
mesma condição de não dar um veredicto. Estamos observando.
Uma vez, fui taxativo em dar um veredicto quanto a uma
igreja pentecostal, porque achava que se tratava de muita
vaidade, legalismo, que aquilo não era de Deus. Mais tarde,
me vi arrependido, na minha meditação, ao ver que eu estava
errado, porque se tratava da multiforme sabedoria de Deus. E
o Evangelho é tão importante - isso eu disse a ele - que
ainda que ele seja pregado por interesses errados, por
avareza ou ganância, o impertante é que seja pregado, como
disse o apóstolo Paulo. O conhecimento do homem de que foi
amado por Deus a ponto de ter o mesmo Deus enviado o seu
filho para morrer por nós e nos libertar da condenação do
pecado, que é a morte, e nos dar a vida eterna na cruz do
calvário é tão importante que, ainda que seja um mercador da
palavra que o faça, o importante é que seja pregado. Esse
mercador será julgado, porque está escrito em Mateus,
capitulo 7: "Naquele dia, muitos dirão: Senhor, Senhor, em
teu nome nós profetizamos, expulsamos demônios, fizemos
sinais e maravilhas, mas eu lhes direi explicitamente: nunca

o vos conheci; apartai-vos de mim vós, os que praticais a
iniqC:daoe.
Não estou dizendo aqui que a Igreja Universal pratica a
iniqüidade. Estamos examinando. Fui convocado por essa
igreja para fazer uma retratação e não fui bem tratado,

o porque fui fiel à minha idéia de que nossa lei não julga
ninguém sem primeiro ouvir e que não poderia falar contra o
Dr Caio Fábio, pessoa Que conheço e sei que é integro.
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Não concordo com a expressão "Estrago de Minas , pois sei
que o "Estado de Minas que é um grande jornal, mas discordo
desse jornalista que transformou a verdade em mentira,
ferindo o principio comezinho da ética de um profissional do
jornalismo. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo

Rezende.
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Sras
Deputadas, Srs. Deputados, no fina) do ano passado me
apresentei nesta tribuna para tecer alguns comentários com
relação ao sistema financeiro nacional. Referia-me àquela
questão dos Bancos Auxiliar e COMJND, a qual relatei,
ocorrida há 10 anos, agora, caminhando para li anos. Na
oportunidade, comentei acerca do fechamento do Banco
Econômico e de um outro Banco lá do Sul, cujo nome não me
lembro. Muito bem, naquela oportunidade, aqui reafirmei,
provando com documentos, que o sistema bancário nacional é
uma arapuca, que é uma alcova de ladrões, é urna redoma onde
se escondem, onde se protegem os mal-intencionados deste
Pais. O fato é que ser banqueiro aqui no Brasil - estou
repetindo o que já disse no ano passado -, é sinônimo de
ladrão, é sinônimo de safadeza.
Bom, assomei à tribuna, fiz aqui o meu discurso e fui

embora. Não houve nenhuma repercussão. Muito bem. Agora, os
jornais desta semana, as imprensas televisionada, falada e
escrita estão noticiando exatamente aquilo que falei no ano
passado, com as mesmas letras, e aqui vou ler. Isso mostra
que as previsões do Deputado Geraldo Rezende estão realmente
certas. A gente prevê, comenta e debate nesta Casa, onde
precisam ser debatidas questões nacionais, que envolvem o
povo brasileiro e, fundamentalmente, o trabalhador
brasileiro, pois aquele que tem alguma coisa a perder, às
vezes, ainda consegue ficar de pé, mas o duro é para aqueles
que são realmente pobres, cujo dinheiro é suado, e vem um
malandro desses, que instala Banco no Pais, rouba seu
dinheiro e ninguém fala nada nem faz nada
O jornal "Correio Brasiliense" do dia 28, ou seja, de

ontem, diz que o Banco Central não cumpre a sua finalidade,
porque protege essas arapucas financeiras que estão por ai.
Vicente Nunes, da equipe do "Correio Brasiliense" diz, em
sua reportagem, que, desde novembro do ano passado,
exatamente quando aqui fez seu pronunciamento o Deputado
Geraldo Rezende, Quando foi formalizada a incorporação do
Banco Nacional pelo Unibanco, o Banco Central vasculhou as
contas das 50 maiores instituições que fazem operações de
crédito no Pais. Apenas oito foram consideradas dentro dos
padrões de segurança definidos pelo Banco Central. Vejam
bem: entre 50, apenas 8 foram consideradas em condições.
Quer dizer que existem 42 arapucas, e eu disse, aqui, em
novembro, que eles iriam quebrar até abril deste ano. Caso
isso não aconteça até abril, este ano vai ter mais
"maracutaia". Está aqui. Não sou eu quem está dizendo. E o
Banco Central que está dizendo.



O mesmo jornal dia que os outros 42 Bancos - postos em uma
lista negra - terão que reformular toda a politica de
concessão de créditos, promover aumentos de capital, isto é,
os banqueiros terão que injetar dinheiro. Não sei se se
trata de banqueiros do bicho, porque, agora, tudo se
encontra misturado, de forma a reforçar o patrimônio e a
cobrir os buracos que serão deixados com o cancelamento de
negócios ilegais. Negócios ilegais, essas são palavras do
Banco Central
Vou parar por aqui, porque senão começo a ficar
entusiasmado e indignado, pois ainda tenho, como o meu
partido também tem, a competência, que todo brasileiro
deveria ter, de se indignar.
No 'Correio Brasiliense', na página do jornalista Ari Cunha

temos a seguinte reportagem: "Escândalo em Banco Faz o Pais
Duvidar." Essa é de arrepiar o cabelo do relógio. (- Lê:)
"Escândalo em Banco Faz o Pais Duvidar
A população está estupefata com o que está surgindo nas
investigações em torno do Banco Nacional. Pouca gente
acredita no que está sendo divulgado, principalmente que o
banco estava no bw-aco há quase 10 anos. Sempre se ouviu
falar da excelência dos serviços do Banco Central, mas pelo
que se v&. vive o descrédito total, e seus técnicos, vistos
antes como defensores da nossa moeda, não passam de reles
burocratas, atados a regulamentos obsoletos, sem a
arrogância sempre apregoada, e sujeitos aos mais acres
comentários. Afinal, acontecer o que se viu no Banespa,
Banerj, Econômico e agora no Nacional deprime qualquer
patriota, achincalha o pensamento nacional e nos coloca na
verdadeira situação de república de banana.
E o pior de tudo é que o governo, fazendo esforço para
reduzir a divida interna, ainda se afunda mais, através de
um programa que favorece os ladrões, beneficia os safados,
enaltece a roubalheira. Se é verdade que Roma não se fez num
dia, também não se pode compartilhar com tudo que tem
acontecido no setor bancário, sempre conhecido como ávido
devorador de poupanças alheias, e senhor poderoso na punição
aos que não retiraram da terra o juro que exigia, e jogou na
miséria famílias de trabalhadores que sempre pautaram pela
honestidade em todos os seus atos. Tudo isto na família
Magalhães Pinto."
Sr. Presidente e Srs. Deputados, que pais é esse em que

vivemos? Isso vem rolando há 50 anos, e ninguém toma nenhuma
providência. Está comprovada a inoperância do Banco Central
e que uma grande parte da sociedade, principalmente das
elites financeiras do nosso Pais, está de acordo com todas
essas "maracutaias", com o empobrecimento do nossc
trabalhador.
Enquanto tive- direito de subir na tribuna desta Casa, o
Deputado Geraldo vai denunciar, debater e convidar a
sociedade para o debate. O duro é a sociedade aceitar porque
tem uma parte ai que é difícil. Eles não vêm porque sabem
que o jogo é duro. Então, não vêm. Mas eu os estou
convidando. E o debate não precisa ser só aqui. Nós vamos
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para Qualquer lugar. Até para a justiça, se for necessário.
Na justiça eu já estou há lo anos, tentando receber uma
quantia, que para mim é de grande valor, mas para eles são
migalhas. Eles não me pagaram. Roubaram-me há quase 11 anos
atrás. Esse Banco Auxiliar, de um povo de São Paulo e de um
tal de Bonfiglioli. Aqui está o Magalhães Pinto não-sei-das-
quantas, lá está um tal de Bonfiglioli. Isso é assim. São os
homens respeitáveis. Respeitáveis de que jeito? Isso só
causa prejuízo à Nação brasileira e deprime o seu povo.
Desanima a sociedade brasileira, o trabalhador, aqueles que
produzem riqueza.
Não vou aceitar, enquanto Deputado, que isso passe
incólume, sem que nesta tribuna sejam debatidas essas
questões. Onde está a justiça? Por que ela não prende esses
malandros, ladrões e safados? Não sou eu que estou dizendo.
E o jornal, é o próprio Banco Central. Mas, se o trabalhador
derrubar um pastei na venda da esquina, ele vai ser
processado. Ai vai cumprir, em Santa Luzia, uma pena, porque
derrubou um pastel. Mas sobre aqueles que tirar o remédio da
criança necessitada nas favelas brasileiras, cue tiram o
livro da criança que está entrando na escola, que tiram a
casa, o teto do brasileiro que trabalha honestamente, que
tiram o alimento da boca do pobre, ninguém fala nada- E, se
são presos, têm prisão especial, porque, muitas vezes, são
advogados. Tendo curso superior, não podem ir presos. E
aquela história que lembramos - já estudei Direito e
advoguei um tempo -, o sujeito mata uma outra pessoa e dizem
que ele é de menor". A sociedade brasileira é tão
desinformada e lhe falta tanta cultura e educação que,
nesses casos, dizem que o criminoso é "de menor" e não pode
ser processado. Sr. Presidente, em outra oportunidade
voltaremos ao assunto-
0 Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José

Haue i sen.
A Deputada Maria ,José Haueisen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, senhores das galerias, imprensa, senhores que me
escutam dos corredores desta Casa, no final do ano passado,
tivemos neste Plenário, por quase um mês, reuniões
inexpressivas, votações rarissimas. Parecia que não havia
nada de novidade para acontecer aqui. Muitas vezes, alguns
Deputados diziam ironicamente que havia obstrução por parte
do PT. Mas, de fato, quem obstruiu as reuniões por mais de
um mês, no final de 95, foi o grupo governista. Os Deputados
governistas passavam por aqui, com presença rápida e se
retiravam do Plenário, impedindo que houvesse, portanto,
"quorum" para continuar discussão ou votação de qualquer
projeto.
Corria à boca miúda que Deputados estavam pressionando o
Governador para que ele aumentasse a dotação da verba
orçamentária, em beneficio dos Deputados que queriam levar
obras para suas bases, neste ano de 1996.
O tempo correu e, no final do ano legislativo, quando
faltavam dois dias para o encerramento dos trabalhos, este
Plenário se encheu de uma hora para outra, e todos os



projetos foram aprovados a toque de caixa, ou melhor, sob a
batuta do Lidei- do Governo, Deputado Romeu Queiroz.
E ontem, aquilo que para mim era apenas suspeita se tornou
uma verdade. Estávamos em reunião da Mesa Diretora desta
Assembléia Legislativa, e o Líder do Governo, Deputado Romeu
Queiroz, esteve ali presente para dizer quanto estava
destinado a cada Deputado para que pudesse realizar o
trabalho em suas bases. Entendi naquele momento que a
subserviência e a cooptação de cada Deputado nesta Casa
valem exatamente RS550.000,00. O Líder do Governo disse, bem
claramente, que estão à disposição de cada Deputado,
Rs100.000,00. na Secretaria de Lazer e Turismo;
R$150.000,00, na Secretaria de Trabalho e Ação Social e
R$300.000.00 na Secretaria de Estado de Assuntos Municipais,
perfazenc: um t::al de R$550.000,00. Mas, disse ele, a
condição "sine oua non a para que o Deputado receba essa
verba é que ele aprove os projetos do Governador.
Fiquei estarrecida e indignada, porque aquilo que já

ouvíamos, mas de que não tínhamos certeza, chegou claramente
aos meus ouvidos pela boca do Líder do Governo. E, é por
isto que projetos viciados, projetos que prejudicam o Estado
e os cidadãos são, muitas vezes, aprovados nesta Casa, sem
questionamento, sem discussão, sem neruma resistência.
Srs. Deputados, entendo perfeitamente 2 preocupação de cada
um dos senhores, que também é a minha, ou seja, canalizar
recursos para as nossas bases, embora entenda que esta não é
a função precipua de um Deputado, não é a função de um
parlamentar. Entretanto, é um costume, uma tradição. Entendo
Isso, porém, creio que nós, que representamos um Poder
independente, jamais poderemos dobrar a nossa coluna, jamais
poderemos ser subservientes ao Poder Executivo em troca de
R$550.000,00 para uma campanha eleitoreira, num ano de
eleição.
Entendi que a politicagem do °é dando que se recebe" é

grave demais. Porém, é muito mais grave, quando é exercida
por aqueles que têm a competência, o poder para legislar e
ocupar um cargo de um Poder que deve ser independente.
Tenho acompanhado pelos jornais as criticas que estão sendo
feitas ao Presidente Fernando Henrique e ao Congresso
Nacional. O Presidente acusa os congressistas de lobistas,
mas ele mostrou, pc sua ação, que é mestre no "lobby';
mostrou que é um competente conhecedor da matéria, pois é
fazendo "lobby' junto à bancada ruralista, junto aos
banqueiros, junto a congressistas e abafando os escândalos
que aparecem, que ele está conseguindo a aprovação de seus
projetos, além de tentar conseguir também a reforma
constitucional da maneira como bem quer.
Entendo que a abertura do Tesouro Nacional aos Deputados

está contribuindo para a aprovação de todos os projetos.
Entendo e vejo que qualquer "lobby" é prejudicial, pois tira
de nós a possibilidade de um julgamento isento, de uma ação
parlamentar imparcial e justa. Mas o 'lobby' oficial, o
"lobby" feito entre um Poder e outro  muito mais grave.
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porque anula a independência de um Poder. E o Estado
destruindo o próprio Estado.
Quando o Governador Eduardo Azeredo abre os_ cofres do
Estado de Minas Gerais em troca da aprovação de seus
projetos, percebo a incoerência que há na sua administração.
As audiências públicas não saíram do papel. Todo esforço,
toda esperança, toda crença do povo mineiro foram para o
ralo. Não há verba para que sejam cumpridas as prioridades
determinadas pelo povo mineiro, mas há verba, R$550.000,00,
para os Deputados governistas fazerem campanha em suas
bases.
Meus senhores, o PT já é vitrine em várias cidades. O

orçamento participativo não é peça de ficção, nem foi usado
como campanha de governo. As prioridades de cada cidade onde
o PT governa são discutidas e determinadas pelo povo, sem
que haja discriminação ou privilégio para quem é do Governo
ou contra ele. A Prefeitura de Belo Horizonte colocou em
prática o orçamento participativo desde que o Prefeito
Patrus Ananias assumiu seu cargo. E, hoje, mais do que
nunca, estamos percebendo que democracia exige una disputa
política baseada em princípios éticos, transparentes e no
respeito às minorias. Mas aqueles que não sabem conviver com
a democracia usam o poder que têm como alavanca para se
manterem sempre na crista da onda, pois, como disse a
filósofa Marilena Chauí, 'democracia é processo de alto
risco".
Sr. Presidente, já estou concluindo, mas não poderia me

afastar da tribuna sem antes fazer, mais um vez, um apelo à
Mesa, a fim de que esse painel não seja um elefante preto em
nossa frente e que seja posto em funcionamento. Muito
obrigada-
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio
Roberto.
O Deputado Antônio Roberto - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, público presente nas galerias,
meus senhores, minhas senhoras, no momento em que se discute
e analisa a dispensa em massa de milhares de servidores
públicos, principalmente na área do ensino, não poderíamos
deixar de manifestar nossa grande preocupação com a
impunidade reinante em nosso Estado.
A imprensa escrita, através dos jornais "Estado de Minas" e
"Hoje em Dia", muito tem contribuído para que o povo tome
conhecimento da impunidade e dos desmandos ocorridos no
Estado, sem que medidas sejam tomadas para acabar com tal
descalabro.
De um lado, a justiça, dc outro, a policia e suas
costumeiras desculpas, algumas justificáveis, com o
argumento de que nosso Governo não lhes proporciona meios de
coibir a impunidade.
Homicidas e estupradores ficam à vontade nas ruas pelo não-
cumprimento de mandados judiciais; Quando alguns são
cumpridos, não se tem onde colocar os autores de delitos,
por falta de vaga em nossos presídios, que estão
superlotados.
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O próprio Promotor Gilvan Alves Franco, da Promotoria de
Execuções Criminais, estima que, de 15 mil processos em
andamento na Vara de Execuções da Capital - os quais
tramitam lentamente -, quase 2 mil estão sendo encaminhados
para a prescrição, numa demonstração de impunidade.
Vejam, Srs. Deputados, é um absurdo deixar cerca de 2 mil
criminosos à vontade por nossas ruas. Como fica a nossa
população? Que segurança possui nosso povo? E um quadro
muito grave, motivo por que faço aqui minha denúncia contra
essa impunidade reinante em nosso Estado.
Essas matérias elaboradas pelos jornais que mencionei

merecem nossos aplausos e nosso maior elogio, porque tratam
de tão sério problema social.
Dos depoimentos apresentados pelo porta-voz da justiça e
pelo representante da policia se deduz que o cidadão está
totalmente exposto aos marginais. Essa é a triste realidade
dos fatos, que justifica o total descrédito popular. Nós
Deputados temos que tomar uma iniciativa urgente para a
segurança do nosso povo mineiro.
O cidadão tem seu direito assegurado por lei. Porém, ele
não encontra da parte do Estado a eficácia que espera com
relação à segurança. Ele paga impostos e quer em troca os
serviços essenciais por parte do poder público, os quais
praticamente não são oferecidos.
Srs. Deputados, convido todos a abraçar nossa causa, para
fazer com que o Estado venha proporcionar a tranqüilidade
que o cidadão tanto precisa e para que nossas famílias
tenham maior paz no seu dia-a-dia.
Encerrando, quero agradecer de viva voz á nossa imprensa,

sempre presente e atuante, e espero que o Estado cumpra o
seu dever, cumpra a nossa Constituição. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado almir Cardoso.
O Deputado Afluir Cardoso - Sr. Presidente, caras colegas
Deputadas, caros colegas Deputados, imprensa mineira,
funcionários da Casa, público das galerias, senhoras e
senhores, venho a esta tribuna falar da questão da segurança
pública em Minas Gerais, fazendo coro com o do Deputado
Antônio Roberto.
Diariamente, quando vejo as páginas policiais dos jornais,
fico a cada dia mais estarrecido com a situação atual, em
que a impunidade, a arbitrariedade e a negligência vêm
tomando conta da segurança pública em nosso Estado.
Hoje, por exemplo, o jornal tido como "o grande jornal dos
mineiros", o "Estado de Minas', traz em suas páginas
Policiais noticias estarrecedoras sobre a situação da
segurança pública em Minas, sobre a ineficiência da policia
em cumprir os mandados de prisão e sobre o grave problema
das penitenciárias de nosso Estado. Apesar disso, na mesma
reportagem da pág. 17 do caderno de policia, o Secretário
Santos Moreira, em vez de apresentar propostas para acabar
com a ineficiência das policias em cumprir os mandados de
prisão, com as torturas nas investigações e nas celas, com a
impunidade dos policiais corruptos e criminosos,
deslavadamente, diz que "não há perigo em nossas ruas".
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Além do triste Quadro Que a reportagem do "Estado de Minas"
traça da questão, outras matérias na página anterior são
igualmente estarrecedoras e merecem uma resposta drástica e
rápida da Secretaria da Segurança Pública, dos Poderes
Executivo e Judiciário.
Por que até hoje o delegado João Reis não foi afastado do

cargo, se foi condenado a seis anos de prisão por homicídio?
Por que os torturadores de Sidney Cangussu tiveram seu
processo suspenso? Apesar da Lei nQ 9.099 beneficiá-los,
eles não irão responder pelo que fizeram? Onde se encontra o
Ministério Público, para recorrer da decisão do Juiz da 9
Vara Criminal, já que é uma ação pública? Os detetives
processados depois disso voltarão a atuar livremente nas
dependências da Delegacia de Furtos e Roubos?
Pois bem, meus amigos, são tantas as interrogações, que o
povo de Minas quer resposta. O povo de Minas e do Brasil
quer saber porque o Estado, enquanto instituição, não vem
conseguindo mais • dar proteção ao cidadão. E neste contexto
tenebroso a instituição Estado vem perdendo o seu sentido
maior. Em vez de proteger, de dar educação, moradia, saúde e
segurança aos cidadãos dignos, estes são usurpados, como
foram presos e usurpados os sem-terras do Pontal do
Paranapanema, enquanto os criminosos, os condenados e os
banqueiros, criminosos de colarinho-branco dos Bancos
Nacional, Econômico e tantos outros estão soltos!
Na mesma pág. 16 do caderno de policia daquele diário foi
publicada uma matéria sobre a policia de Paracatu.
Há algum tempo toda a comunidade de Paracatu e região está
insatisfeita com a postura inescrupulosa do Delegado
Regional e de policiais. Primeiramente veio o caso de
Rodário Alves Pereira, um cidadão comum que foi preso
Indevidamente por 18 meses, acusado de matar o gerente da
Volkswagen local, quando na verdade foi apenas o estopim
para a descoberta de várias irregularidades cometidas pelo
detetive Elcio da Conceição e do delegado Newton Araújo
Silva. Erros elementares como sessões de tortura e até a
falsificação de laudos técnicos foram cometidos para
justificar a prisão do ex-cabo.
Coisas e fatos como esse não poderiam acontecer mais nas
corporações da policia em nosso Estado! E uma hipocrisia
divulgar para toda a imprensa nacional que a policia de
Minas é a melhor policia do Pais, enquanto a sua estrutura
está carcomida e merece urgentes, inadiáveis e duras medidas
para mudar o atual quadro de ineficiência, corrupção,
envolvimento com tráfico de drogas e truculência!!!
Com esse objetivo, estou apresentando requerimento na
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais para a
realização de uma audiência pública na cidade de Paracatu, a
fim de discutirmos com a população quais as medidas a serem
tomadas para resolver o problema da segurança pública na
região noroeste.
Estou sendo signatário, entre outras pessoas influentes de
Paracatu e região, como o bispo diocesano O. Leonardo
Pereira, de um abaixo-assinado pedindo o imediato
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afastamento do Delegado Newton e do detetive Êlcio da
delegacia regional o qual será entregue pessoalmente ao
governador Eduardo Azeredo, na cidade de Urucuia, nos
próximos dias.
Pedimos compreensão aos colegas e a esta Casa para, juntos,

podermos responder aos anseios da população mineira de uma
vida mais digna, com segurança e os direitos básicos
garantidos pelo Estado. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado ivo José.
O Deputado Ivo José* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
amigos da imprensa, emoora cada vez mais pessoas estejam
empunhando a bandeira da moralidade, da ética e da
transparência, alguns fatos comprovados pelo TRE-MO chegam a
abalar as instituições democráticas, colocando em risco o
direito legitimo dos eleitores mineiros. Dados comparativos
dessa instituição mostram que, em 84 municípios, o número de
eleitores chega a 80% da população, fato inconcebível e
prova incontestável de que está presente no Estado a fraude
eleitoral.
Os recursos da informática permitiram ao TRE detectar tais
irregularidades, quase todas em decorrência de denúncias de
partidos e eleitores, e, de forma disciplinar, já foi
determinada a correição ou a revisão do número dos eleitores
e de títulos eleitorais nesses municípios.
o que é lamentável é saber que muitos Prefeitos e

Vereadores foram eleitos pela fraude e exerceram
ilegitimamente os seus mandatos.
E papel da Assembléia Legislativa acompanhar as ações do

TRE mineiro, resguardando as eleições deste ano a fim de que
ocorram num clima democrático, em que prevaleça a opinião do
eleitor, apurada com rigor e decência.
Nesta quarta-feira, acompanhados de um grupo de Vereadores

e representantes de vários partidos, estivemos no TRE. Além
de tomar conhecimento dos provimentos expedidos pelo
Corregedor Eleitoral do Estado, Desembargador Francisco de
Assis Figueiredo. pudemos externar as nossas preocupações
com a fraude em r..-icipios da região do Vale do Aço e do rio
Doce. Particularr ite, relatamos o caso do Município de Belo
Oriente, constante na lista do TRE, cujo processo
fraudulento tende a se repetir este ano se não for tomada
medida coercitiva.
Por época das eleições municipais de 1992, já colocávamos a
público a denúncia da existência de nada menos do que 5 mil
eleitores fantasmas em Belo Oriente. A denúncia foi apurada
e comprovada pelo TRE. Mas, infelizmente, ainda estimamos a
existência de pelo menos 3 mil eleitores fantasmas nesse
Município. As fraudes vão desde o alistamento de pessoas de
outros municípios ou distritos de cidades vizinhas até de
pessoas já falecidas. Essas aberrações têm de acabar. Não
podemos mais convive- com a fraude, sem instrumentos
eficazes para impedi-Ia, e, mais ainda, não podemos conviver
com a impunidade. Onde a ilegitimidade impera, a democracia
se sente abalada, e os eleitores, coagidos.
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Aplaudimos a decisão do TRE de apurar as denúncias e
proceder à revisão de todos os titulas eleitorais em cidades
suspeitas. Esperamos que, a partir disso, sejam apohtados os
culpados pelas fraudes, sob pena de recair mais uma vez
sobre a população o ônus da falta de seriedade de alguns.
E mais, achamos que a decisão deve partir do Tribunal

Superior Eleitoral, acatada e revigorada pelos Tribunais
Regionais, como forma de se evitarem ingerências políticas
nefastas nos municípios onde há indícios de fraude.
Não pode haver nenhum tipo de suspeição sobre o trabalho de

correição e revisão do TRE, preservando-se a instituição e o
regime democrático das eleições livres.
Por isso, Srs. Deputados, estranhamos a decisão do Juiz de
Direito da 71a Zona Eleitoral de Caratinga, Dr. Newton
Teixeira Souza, com relação à decisão do Juiz de plantão da
mesma zona eleitoral, Dr. Geraldo Lins de Sales, alterando
significativamente a data de cadastramento dos títulos
revisados. E grave a decisão pelo simples fato de que em
Entre-Folhas, comarca de Caratinga, dados oficiais de
outubro de 1995 mostram que a cidade tem 4.389 eleitores
para uma população de 4.981 habitantes. Mais de 90% dos
habitantes são eleitores. Não há maior ou mais convincente
comprovação de fraude.
Por determinação do Juiz de plantão, os títulos passíveis

de revisão seriam os cadastrados entre lg/1/88 e 31/5/94,
reduzindo praticamente um ano e seis meses no período de
revisão.
Não sabemos o motivo dessa súbita alteração, mas

comunicamos o caso ao TRE e continuaremos reivindicando que
a revisão seja feita no período integral proposto pelo Juiz
de plantão, pois não existe nenhuma justificativa
convincente para a redução dos prazos.
Precisamos moralizar o sistema eleitoral mineiro e aí a

Assembléia Legislativa cumpre um papel decisivo.
Gostaríamos de deixar claro que estaremos atentos ao
trabalho iniciado pelo TRE e exerceremos o nosso papel
fiscalizador. Caso perdurem as fraudes, voltaremos quantas
vezes forem necessárias a esta tribuna e tomaremos todas as
medidas cabíveis para que prevaleça a justiça.
Esperamos também que o mesmo papel seja exercido pelos Srs.
Deputados, portando-se como representantes de todos os
cidadãos e exigindo a apuração de todas as denúncias de
fraude eleitoral em qualquer e todo município mineiro, mesmo
naqueles que não estão entre os 84 detectados pelo TRE.
Só assim poderemos garantir aos eleitores mineiros que,
este ano, seus votos poderão transformar a realidade de
muitos municípios que ainda convivem com a miséria, a
corrupção e a falta de seriedade com os bens públicos.
Moralizar o sistema eleitoral é consolidar o regime
democrático, que todos defendemos e pelo aprimoramento do
qual lutamos. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gil Pereira.
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O Deputado Gil Pereira- Gostaria de elogiar a SUDENOR,

que, amanhã, apresentará mais 93 projetos no Norte .de Minas.
O Governo do Estado tem, ainda, muito o que fazer pela
região Norte-mineira. Nós que, com orgulho,
representamos aquela região nesta Casa, gostaríamos de
ressaltar, na presença do Vice-Governador, Dr. Walfrido dos
Mares Guia, também Secretário do Planejamento, o trabalho
que, juntamente com o Dr. Rúbio, o Governo vem fazendo para
que a região Norte-mineira possa ter aqueles projetos
aprovados para as pequenas comunidades. No ano de 1995 foram
564 projetos e mais de U$17.000.000,00 investidos. Neste
ano, esperamos realizar mais U$25.000.000,00. Isso,
logicamente, com a orientação do nosso Governador Eduardo
Azeredo. Foram beneficiadas mais de 40 mil famílias e, neste
ano, teremos mais 60 mil famílias.
Por isso mesmo, Srs Deputados, é grande a expectativa do

Norte de Minas com relação á visita do Governador Eduardo
Azeredo aos Municípios de lbiai e Urucuia, marcada para
amanhã, quando participa, mais uma vez, da inauguração de
obras patrocinadas pelo Estado e do encontro de Prefeitos
norte-mineiros Organizado pela Associação dos Municípios da
Área Mineira da SUDENE. Contamos, mais uma vez, com o
anúncio de mais investimentos naquela região. Também
estaremos presentes e seremos mais uma voz a apresentar
novas reivindicações para os municípios da área mineira da
SUDENE. Afinal, por muitos anos o Norte de Minas sempre
reivindicou, e nunca recebeu, um tratamento diferenciado do
Governo do Estado. Queremos acreditar que a hora chegou.
Nesse sentido, desde já, Queremos respaldar duas
reivindicações que serão entregues oficialmente, amanhã, ao
Governador de Minas: uma diz respeito ao reinicio das obras
de conclusão da estrada que liga São João da Ponte á BR-135,
onde ainda restam 17 quilômetros a serem concluídos; outra,
a conclusão das obras da BR-251, no trecho compreendido
entre Salinas e a rodovia Rio-Bahia.
Nossos irmãos do Norte depositam sua confiança neste

Governo. Muito obrigado.
• - Sem revisão do orador

2li PAr! (ORDEM DO DIA)
1? Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte,

a Presidência passa ã 2a parte da reunião, com a l fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião or'iária.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Simão Pedro Toledo - o falecimento do Sr. Sebastião Mariano
dos Reis, ocorrido em 28/2/96, em Pouso Alegre. (Ciente.
Oficie-se.); e Sebastião Helvécio - indicação dos Deputados
António Genaro e Luiz Antônio Zanto para Vice-Lideres do PPS
(Ciente. Publique-se. Cópia às Lideranças e a Gerência de
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Apoio às Comissões.); e da Comissão Especial Para Proceder a
Estudos que Venham a Criar Melhores Condições de Comunicação
no Estado de Minas Gerais - conclusão de seus trabalhos e
encaminhamento do relatório final (Ciente. Publique-se.).
- O teor do relatório final é o seguinte:

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA PROCEDER A
ESTUDOS QUE VENHAM A CRIAR MELHORES CONDIÇÕES DE COMUNICAÇÃO

NO ESTADO DE MINAS GERAIS
1. Constituição, objetivos e composição
1.1 - Constituição e objetivos
Esta Comissão Especial da Assembléia Legislativa do Estado

de Minas Gerais foi criada a requerimento do Deputado Paulo
Piau, deferido em 21/9/95, nos termos do inciso XXVI do art.
244, c/c o inciso II do art. 112 do Regimento Interno.
A Comissão foi formada com o objetivo de propor medidas
para o fortalecimento do setor de comunicação em Minas, a
partir de um amplo diagnóstico de sua situação atual,
dificuldades e possibilidades, esclarecendo principalmente
os seguintes pontos:
- quantas são as empresas de comunicação existentes no
Estado, onde e como atuam e quais os problemas que
enfrentam;
- qual é a repercussão, em Minas, do trabalho realizado

pelas empresas de comunicação de outros Estados;
- como é o relacionamento do poder público estadual com as

empresas de comunicação;
- quais iniciativas o Governo estadual promove ou poderia

promover em beneficio do setor de comunicação;
- qual a situação das escolas de comunicação no Estado.
1.2 - Composição
Para compor a Comissão Especial foram indicados, como

membros efetivos, os Deputados Paulo Piau - Presidente, Elbe
Brandão - Vice-Presidente. Alterto Pinto Coelho - relator.
Ivair Nogueira e Gilmar Machaco; e, como suplentes, os
Deputados Bilac Pinto, Miguel Barbosa, Glycon Terra Pinto,
Ivo José e Alvaro António.
2 - Depoimentos e documentação
Com a finalidade de obter esclarecimentos completos sobre a
questão, a Comissão ouviu representantes dos diversos
segmentos ligados à comunicação no Estado. especificamente:
1 - Sr. Paulo Ribeiro, Presidente da Fundação TV Minas -

Cultural e Educativa;
2 - Sr. Milton Reis, Diretor-Geral do Departamento Estadual

de Telecomunicações - DETELMG;
3 - Sr. Paulo Rogério Aires Lages. Presidente da Rádio
Inconfidência;
4 - Sr. Cássio Drumond de Paula Lemos, Delegado da
Delegacia do Ministério das Comunicações em Minas Gerais do
DENTEL;
5 - Sr. Saulo Coelho, Presidente da TELEMIG;
6 - Sr. Judas Tadeu Chaves de Miranda, Chefe do Distrito de

Operações de Belo Horizonte da EMBRATEL;
7 - Sr. Antônio Carlos Ubatino, Gerente de Planejamento da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT-;
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8 - Sr. Júlio Ferreira Guimarães, Presidente da Associação

Mineira de TV5 Comunitárias - AMITEC-; -
9 - Sr. Admar Conceição Silva, Presidente da Associação de
Jornais do Interior - ADJORI-;
10 - Sr. Alexandre Wagner da Silva, Presidente do Sindicato

dos Proprietários de Jornais, Revistas e Similares do Estado
de Minas Gerais e Coordenador da Câmara da Indústria da
Comunicação da FIEMG;
11 - Sr. Geraldo Melo Correa, Presidente do Sindicato dos

Jornalistas;
12 - Sra. Elizabete Pestana, integrante do corpo docente do

Curso de Comunicação das Faculdades Integradas Newton Paiva;
13 - Sr. Fabiano Fidélis, Presidente do "Jornal de

Uberaba";
14 - Sr. Wallace Lara, Editor de Política do aDiárie da

Mantiqueira";
15 - Sr. Ivanor José de Tassis, Diretor do "Diário do Rio

Doce";
16 - Sr-Miguel de Vito, do Sistema Solar de Comunicação;
17 - Sr. Tarley de Carvalho, assessor da diretoria da TV

Montes Claros;
18 - Sr. Oswaldo P. Navarro Vieira, Diretor Executivo da TV

Poços de Caldas;
19 - Sr. Guy de Almeida, consultor em comunicação;
20 - Carlos Lindemberg, Editor-Geral do jornal "Hoje em

Dia".
As reuniões da Comissão contaram também com a presença do
Sr, Carlos Eduardo Cordeiro, Diretor Artístico da Rádio
Inconfidência, e do Sr. Gonçalo de Abreu Barbosa. da
TELEMIG. Participaram ainda dos trabalhos o ex-Deputado
Geraldo Pereira Sobrinho e os Deputados Carlos Pimenta,
Arnaldo Penna, Anderson Adauto, Sebastião Navarro Vieira,
Dilzon Melo, Dimas Rodrigues e Jorge Eduardo.
O Sr. José Ulisses de Oliveira, então Secretário de Estado
de Comunicação Social, o Sr. Trajano T. da Silva Raposo,
Assessor de Comunicação da FIEMG. o Sr. Francisco Américo
Mattos de Paiva, Presidente da Associação Comercial de
Minas, a Sra. Angela de Alvarenga Batista Barros. Presidente
da SUCESU, o Sr. Ney Junqueira, Presidente da Associação dos
Veículos de Comunicação de Uberaba, o Sr. Elias Suif,
Diretor-Presidente da TV Montes Claros e o Sr. Juracy
Azevedo Neves, Diretor-Presidente do "Tribuna de Minas'
foram convidados, mas não comparecerám.
Além dos depoimentos programados, a Comissão solicitou ás
autoridades responsáveis e a entidades ligadas ao setor
documentos diversos relativos à matéria objeto de estudo, os
quais passam a integrar este relatório -
3 - Considerações introdutórias
Mais do que em qualquer outra época, hoje, a informação é
indispensável para o desenvolvimento da pessoa e
caracteriza-se como necessidade humana. De fato, tamanha é a
relevância da informação nos tempos que correm que a
efetividade do exercício do direito de informar e de ser
informado, a par de configurar objetivo recorrente da
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elaboração legislativa que visa à construção da democracia,
erigiu-se em parâmetro para avaliação do estágio de
desenvolvimento dos diversos países.
Observa-se que a desejada plenitude do exercício do direito
à informação, que caracteriza as sociedades democráticas,
pressupõe um setor de comunicação eficiente e acessível a
todos os cidadãos, isto é, acessível a todas as correntes de
idéias existentes no grupo social. Pode-se mesmo afirmar que
Informação e comunicação constituem realidades inseparáveis,
como se fossem os dois lados de uma única moeda, a qual,
depois de cumprir sua função econômica, vai influir sobre a
ordem e o poder políticos, principalmente através dos meios
de comunicação de massa, sem sombra de dúvida os grandes
formadores da opinião pública e da própria identidade sócio~
cultural da população.
No Brasil, a estrutura das empresas de comunicação,

estratificada desde sua origem, se agigantou e se super
concentrou nas duas últimas décadas, tanto do ponto de vista
geográfico quanto de propriedade. Não menos que metade dos
jornais brasileiros são editados no Rio de Janeiro e em São
Paulo. Duas editoras - Bloch e Abril - controlam, sozinhas,
aproximadamente 2/3 das revistas vendidas no País. Cinco
emissoras de televisão comerciais e duas educativas, do Rio
de Janeiro e de São Paulo, designadas 'cabeças de rede",
produzem quase toda a programação exibida pelas demais
emissoras nacionais. Evidentemente, nessas circunstâncias, o
setor de comunicação, sobre deixar de ser o palco principal
da discussão dos assuntos públicos e a via privilegiada de
aproximação entre os brasileiros, pode ter o seu papel
distorcido e chegar ao extremo oposto, isto é, converter-se
em instrumento eficaz de dominação político-Cultural e
perpetuação de todas as desigualdades sociais que marcam a
realidade do Pais.
Atentando especificamente para a realidade de Minas Gerais,
constata-se uma situação surpreendentemente negativa: apesar
de o conjunto da economia do Estado destacar-se em segundo
lugar no P18 nacional, nossa indústria de comunicação
movimenta valores que a colocam em oitavo lugar no Pais. A
falta de comunicação entre as diversas regiões mineiras é
tal que autoriza comparar o Estado a um conjunto de ilhas
isoladas entre si, nas quais o sentimento de mineiridade vai
sendo paulatinamente sobrepujado pela maior identificação
com Estados limítrofes, efetivamente mais presentes na vida
cultural e econômica de muitos dos municípios de Minas.
Assim é que, hoje, grande parte do Sul do Estado e do
Triângulo tem São Paulo como paradigma econômico e cultural;
o Noroeste de Minas está sob a influência do Distrito
Federal e de Goiás; a Zona da Mata vem adotando o jeito
carioca de ser; o vale do Mucuri recebe a influência
cultural da Bahia, enquanto as regiões próximas de Carlos
Chagas e de Nanuque vêm sendo influenciadas pelo Espírito
Santo. Tudo isso, é claro, provocando o enfraquecimento da
força política de Minas, atrasando o desenvolvimento de sua



economia e, ainda, propiciando o ambiente adequado para a
germinação de movimentos separatistas. -
Tendo em vista essas preocupantes constatações, a Comissão
iniciou seus trabalhos, com o decidido propósito de
concorrer para que o setor de comunicação do Estado possa se
fortalecer e, conseqüentemente, contribuir para o
desenvolvimento de Minas, por meio do desempenho eficiente
dos relevantes papéis que lhe incumbem, máxime como agente
de aproximação entre os mineiros, de divulgação das
potencialidades do Estado e de conscientização acerca da
realidade regional
4 - Síntese dos Dados Obtidos
4.1 - A Televisão em Minas e a TV Minas
Em 1984, documento produzido pelo jornalista Guy de Almeida
-elatava os aspectos principais da televisão mineira nos
seguintes termos: "De um modo geral, as empresas de
televisão que operam em Minas Gerais são repetidoras de
programas gerados por suas matrizes situadas no Rio de
Janeiro ou em São Paulo. As suas produções regionais se
sustentam basicamente nos noticiosos diários. Por isso são
escassas as possibilidades de abordagem dos processos
culturais, educativos, Políticos, sociais, econômicos,
administrativos, etc. do Estado, dada a limitação de tempo
disponível, tendo em vista a natureza dos programas das
grandes redes Por outro lado, um grande número de
municípios do interior ainda não recebe, por carência de
ordem técnica ou econômica, a emissão proveniente de cidades
mineiras, sendo atendidos diretamente por Rio de Janeiro,
São Paulo e até mesmo Bahia ou Espirito Santo, o que lhes
retira inclusive a possibilidade de receberem até mesmo o
mmmc de programação regional".
Em face do lúcido alerta para a necessidade de se

estruturar o sistema de comunicação em Minas sobre novas
bases, hábeis a promover a integração cultural, educativa,
política, social, econômica e administrativa do Estado, foi
instituída a Fundação TV Minas - Cultural e Educativa , no
mesmo ano de 1984, no decurso do Governo Tancredo com
grande empenho pessoal do nosso primeiro Secret.rio de
Estado da Cultura, o eminente José Aparecido de Oliveira.
Contrariando as expectativas, no primeiro decênio de sua
existência, a TV Minas não obteve qualquer progresso
significativo. Mais de 1/3 dos -unicipios mineiros
permaneceu ligado por sinais de televsão apenas a Estados
vizinhos. A esse propósito, foi lembrado na Comissão o fato
de que o Governador Eduardo Azeredo, quando candidato, viu-
se obrigado a se deslocar até Rio de Janeiro e São Paulo
para participar de programas de te t evisão lá produzidos,
como única forma de apresentar-se aos eleitores dos 295
municípios mineiros que não recebiam Qualquer sinal de
televisão proveniente do próprio Estado, mas apenas dos
Estados mencionados anteriormente. O projeto de chegar ao
percentual de 30% de produção regional continuou longe de
ser alcançado. Curiosamente, nesses 10 anos, a Fundação
esteve sob 10 direções diferentes e o seu quadro de oessoal
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passou de 30 para 300 funcionários, permanecendo, no
entanto, segundo afirmou o seu atual Presidente, sem mão-de-
obra qualificada para responder à demanda de qualidade
existente.
No ano de 1995, o Governo estadual recém-instalado,
adotando postura inédita frente à TV Minas, promoveu
significativa aquisição de novas instalações e equipamentos
para a Fundação e elevou o seu orçamento de R$2.500.000,00,
em 1995, para R$17.000.000,00, em 1996. Ademais, anunciou
que a TV Minas, pioneiramente no Pais, arrendou, em convênio
com a EMBRATEL, de forma permanente, isto é, 24 horas por
dia, um canal de satélite que emprega equipamentos digitais.
Dessa forma, já nos primeiros meses de 1996 poderá ser
formada a Rede Minas de Televisão, fazendo chegar a todo o
Estado, e também ao restante do Pais, os sinais de televisão
gerados em Belo Horizonte.
4.2 - Televisão em Minas: novas perspectivas
A par de retransmitir a programação das TV5 geradoras
educativas, as TVs comunitárias são autorizadas a gerar,
diariamente, até 2 horas de programação regional ou local
de natureza cultural ou educativa. Essa autorização, aliada
à ausência de finalidades lucrativas, distingue as TV5
comunitárias das retransmissoras comerciais, caracterizando-
as como veículos de promoção das culturas locais e de
abordagem dos temas de interesse da comunidade. Preenchem,
portanto, um espaço importante junto aos grupos locais e
microrregionais, não ocupado pelas TVs geradoras, educativas
e comerciais.
Encontram-se em funcionamento no Estado aproximadamente 50
TV5 comunitárias. Esse número coloca Minas Gerais bem à
frente dos demais Estados nessa questão. A Rede Minas de
Televisão, aliás, se viabilizará exatamente pela ligação,
via satélite, das TV5 comunitárias espalhadas pelo interior
á TV Minas sediada em Belo Horizonte.
Nada obstante esse quadro aparentemente favorável, o Sr.
Júlio Ferreira Guimarães. Presidente da AMJTEC, asseverou
ser quase impossível a sobrevivência das TV5 comunitárias,
devido à falta de fontes de recursos Apenas a renda
proveniente do denominado "apoio cultural" realizado de
acordo com a Lei Rouanet não é bastante para mantê-las em
funcionamento. Há um anteprojeto de lei em estudo no
Ministério das Comunicações, que altera significativamente a
disciplina jurídica das TV5 comunitárias, sedimentando sua
institucionalização e ampliando suas fontes de receita.
Todavia, a proposta ainda enfrenta resistências
corporativistas
As TVs por assinatura (a cabo e por satélite) começam a se
expandir no Brasil, fazendo antever uma mudança profunda no
panorama da comunicação do Pais, diretamente proporcional à
multiplicação das opções disponíveis para o telespectador e
à conseqüente segmentação da audiência, hoje bastante
concentrada. Em Belo Horizonte, já repercute positivamente a
chegada das TV5 por assinatura: está-se ampliando o espaço
para os produtores independentes e para a produção local



4.3 - O Rádio em Minas
Como é sabido, o trabalho das emissoras de rádio se
distingue por conseguir estabelecer um vinculo especial de
empatia com a audiência. O ouvinte encontra, na emissora,
espaço para interferir e opinar sobre a programação em
dimensão inexistente nos demais veículos, enfim, estabelece
com a sua" rádio uma relação mais personalizada, com
acentuado grau de fidelidade.
Em nosso Estado, existem aproximadamente 400 emissoras AM e

FM. Seu trabalho se realiza predominantemente no âmbito dos
municípios e das microrregiões e, assim, reflete e reforça a
cultura local.
De outra parte, pesquisas reve:m que os domicílios

brasileiros possuem, em média, três aparelhos receptores de
rádio.
Esses dados, por si sós, já evidenciam o poder de
penetração e o apelo popular dessa espécie de midia,
mediante a qual se poderia obter, com facilidade, a
cobertura de todo o Estado a um custo relativamente baixo.
4.4 - Á Rádio Inconfidência
O Sr. Paulo Rogério Aires Lages, Presidente da Rádio
Inconfidência, destacou, em sua exposição, que a rádio
oficial iniciou, em 1995, internamente, ampla discussão e
cuidadoso estudo acerca de sua própria realidade, buscando
esclarecer, principalmente, entre diversas outras questões,
o papel que lhe cabe desempenhar. Nesse ponto especifico, a
controvérsia é antiga, mas, atualmente, prevalece o
entendimento de que: 1- a emissora FM, de alcance restrito à
Grande 8H, deve concentrar-se na promoção da música popular
brasileira e da música mineira; 2- a emissora AM, que
alcança as cidades localizadas á distância de até 400km de
Belo Horizonte, com programação predominar-emente
jornal istica, deve atuar como empresa de caráter comercial,
disputando o mercado em igualdade de condições com suas
concorrentes; 3- a emissora de ondas curtas, que atinge as
regiões situadas a mais de 400km da Capital, hoje com
programação baseada na AM, deverá reformular o seu trabalho,
para produzir programas direcionados ao homem do campo.
Outrossim, no transcorrer do ano findo, a rádio conseguiu
ampliar expressivamente sua estrutura material: obteve
acesso a um canal de radiosat, duplicou sua discoteca e
adquiriu minidiscos profissionais. Tudo isso compondo uma
estratégia ambiciosa de reformulação e revigoramento da
empresa no ano de 1996, quando se completarão 60 anos de sua
existência.
4.5 - Os jornais e as revistas em Minas
Nos últimos 30 anos, na medida em que os meios eletrônicos

despertaram interesse mais generalizado na população, houve
uma redução do número de jornais impressos.
Como lembrou o jornalista Carlos Lindemberg, na década de
60 funcionavam em Belo Horizonte uma revista mensal, a
"Alterosa", oito jornais , o "Estado de Minas", o "Diário da
Tarde". "O Diário', a "Folha de Minas', o 'Diário de Minas",
o "correio do Dia', o "Diário do Comércio" e a 'Tribuna de
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Minas", além do "Minas Gerais e de mais duas edições
mineiras de jornais nacionais que eram a "Ultima Nora" e "0
Globo". Os jornais de outros Estados, com circulação em
Minas, bem como as revistas, mantinham em Belo Horizonte
sucursais fortes, bem instaladas e montadas.
Hoje, o quadro é bem diverso estão em atividade apenas 4
jornais diários, não temos nenhuma revista de peso, e as
sucursais foram transformadas em meros pontos de venda. Não
há nenhum veiculo de comunicação impressa, salvo o diário
oficial, que atinja todas as regiões do Estado e, muito
menos, Que extrapole suas fronteiras. O que se produz de
informação no Norte de Minas é consumido só no Norte de
Minas; a mesma realidade se repete no Triângulo, na Zona da
Mata e no Sul mineiro; e o que se produz em Belo Horizonte
não vai além da Serra da Mantiqueira.
Agravando a situação, há uma forte e crescente penetração
de jornais do Rio de Janeiro e de São Paulo no Estado. Em
meados de 1994, o jornal de maior circulação estadual
possuía uma tiragem dominical de 130 mil exemplares. A
"Folha de S. Paulo", "0 Estado de S. Paulo", o "Jornal do
Brasil" e "0 Globo" vendiam aqui 101 mil exemplares no
domingo. Atualmente, no mesmo dia, a tiragem do 'Estado de
Minas" é de 150 mil exemplares, enquanto só a "Folha de S.
Paulo" e "0 Globo" vendem, juntos, 163.908 exemplares. Em
muitos pontos do interior do Estado, os jornais do Rio de
Janeiro e de São Paulo são mais facilmente encontrados pelos
leitores e mais procurados pelos anunciantes mineiros do que
os jornais de Belo Horizonte.
No que tange aos jornais do interior, observa-se que vêm

crescendo, tanto em vendagem como em qualidade. Entretanto,
embora muitas empresas jornalisticas já se tenham
consolidado, chama a atenção, freqüentemente, o atrelamento
dos veículos do interior ao poder político. Segundo informou
o Presidente do Sindicato dos Jornalistas, Geraldo Melo
Correa, existem aproximadamente, no interior, 190 jornais
com periodicidade e funcionamento regulares.
Sintomaticamente, ás vésperas dos períodos eleitorais, esse
número quase triplica. Em períodos normais, os jornais do
interior se ressentem da falta de comunicação com os centros
de poder localizados na Capital e ainda enfrentam a pouca
exação do Governo no pagamento dos serviços ocasionalmente
contratados.
4.6 - A publicidade oficial
4.6.1 - Introdução
A Constituição Federal, no art. 37, lg, e a Estadual, no
art. 17, estabelecem que a publicidade da ação governamental
deve ser inspirada pela necessidade de informação, educação
ou orientação social.
E elementar no sistema democrático que o cidadão tenha
conhecimento das realizações e dos empreendimentos da
administração pública, porque, em última análise, é ele o
destinatário e o beneficiário de tais atos.
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Há, pois, interesse público nessa divulgação, que assume o
contorno informal de uma prestação de contas da
administração pública.
4.6.2 - A importância da publicidade oficial para o setor

de comunicação do Estado
Na introdução deste relatório, ressaltamos o fato de a

economia do Estado, em seu conjunto, ocupar o segundo lugar
no cenário nacional, enquanto, no setor especifico de
comunicação, coloca-se em oitavo lugar no Pais. O exame das
características da economia mineira ajuda a entender o
porquê desse descompasso. Conforme lembrou o jornalista
Geraldo Meio Correa, a maior parcela da produção estadual
ainda se concentra na agropecuária e nas indústrias
metalúrgica, mecânica, química e de minerais não-metálicos,
setores que pouco recorrem aos jornais, revistas, rádios ou
televisões para promover seus negócios. Noutras palavras: a
indústria da comunicação tem que enfrentar, em Minas, uma
estrutura econômica desfavorável à publicidade.
Nesse contexto, as vultosas quantias investidas pelo Estado
na propaganda institucional fazem-no o maior cliente das
empresas mineiras de comunicação.
4.6.3 - A contratação de publicidade oficial junto às

empresas de comunicação
A administração pública, para obter serviços de
Publicidade, contrata agência de propaganda mediante
procedimento licitat.3rio. A agência vencedora se encarrega
de conceber e de divulgar a publicidade almejada e, em suma,
de formular a estratégia de mídia do Governo.
Entretanto, conforme se extrai de depoimentos diversos
prestados perante a Comissão e registrados nas notas
taquigráficas, a contratação dos serviços (ou a distribuição
das verbas) é feita antes com vistas a 'ajudar" este ou
aquele veiculo do que com base em critérios rigorosos de
mídia técnica.
Por outro lado, são realizados gastos com veiculação de
peças de publicidade, de interesse restrito a's mineiros, em
veículos de outras unidades da Federação.
Outrossim, foi reiteradamente colocado perante a Comissão

que a mensagem do poder público estadual, com sede em Belo
Horizonte, não tem chegado aos mineiros do interior (os
quais, aliás, recebem as noticias dos centros político-
administrativos de Estados vizinhos). Tal fato foi explicado
Pela conjugação de dois fatores: 1 - não há no Estado nenhum
veiculo de comunicação que atinja todos os mineiros (nem
mesmo os sediados na Capital); 2 - não obstante, o Governo
(especificamente os Poderes Legislativo e Executivo)
normalmente concentra sua publicidade nos veículos de Belo
Horizonte. Conforme esclareceu o Sr. Ivanor José de Tassis,
diretor do "Diário do Rio Doce", "o Governo lembra-se muito
da imprensa do interior somente na época das campanhas
políticas" e, dessa forma, perde 'a grande chance de falar
diretamente com o povo', pois 'está demonstrado claramente
que os jornais da Capital não atendem em nada ao interior",
como explicou o Sr. Fabiano Fidélis
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Também foi denunciado á Comissão que a utilização exclusiva
dos veículos da Grande BH chega, por vezes, a se fazer ate
com prejuízo para o alcance dos objetivos específicos que
inspiraram a produção da campanha de publicidade. O Sr.
Alexandre Wagner da Silva, coordenador da Câmara da
Indústria de comunicação, apontou a realização de campanha
sobre a febre aftosa, de interesse para o meio rural,
exclusivamente em Belo Horizonte.
4.7 - A Telecomunicações de Minas Gerais S. A. - TELEMIG
A TELEMIG detém a concessão e ainda o monopólio do

atendimento em telecomunicação em 90% (noventa por cento) do
território mineiro. Conforme nos informou o seu Presidente,
Sr. Saulo Coelho, a qualidade dos serviços da empresa é
considerada a melhor do Pais.
Atualmente, a TELEMIG concentra esforços para elevar o
nível de seus investimentos a um novo patamar, capaz de
atender à demanda existente e em permanente expansão. Com
recursos provenientes, em igual proporção, da própria
empresa, do mercado financeiro e de financiamento direto
obtido junto aos fornecedores, pretende-se elevar
progressivamente os investimentos de R$321.000.000,00, em
1995, para R$1.100.000.000,00, em 1998.
Serão expandidos os serviços de telefonia celular,
convencional e pública. Entretanto, ressaltou o Sr. Saulo
Coelho que o sistema celular, que emprega a tecnologia mais
avançada, é o que, com menor custo, pode atingir as
localidades mais distantes, e, por isso, a sua utilização
merecerá prioridade. Assim, curiosamente, a tecnologia mais
avançada em telefonia atenderá tanto as cidades mais
desenvolvidas do Estado, incrementando a velocidade dos
negócios ali realizados, corno estará acessível ao agricultor
residente no distrito mais distante, proporcionando-lhe
facilidades no encaminhamento de seu trabalho produtivo.
4.8 - A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Chama a atenção, primeiramente, o fato de a ECT apresentar
dupla feição: por um lado, atua como sociedade comercial
prestadora de serviços, empenhada em gerar todos os recursos
necessários â sua manutenção e crescimento, sendo 60%
(sessenta por cento) de sua receita operacional proveniente
de atividades não monopolizadas; de outra parte, a empresa
desempenha uma função social, cooperando com o esforço do
Governo Federal para que todas as comunidades brasileiras
sejam atendidas por comunicações, no que diz respeito a
remessas postais, a preços acessíveis.
Malgrado alguns problemas de remuneração (mantida
propositadamente baixa em certos serviços, em atendimento ao
papel social dos Correios), a empresa, hoje, oferece
serviços com rapidez e segurança nos níveis mais elevados,
compatíveis com aqueles praticados nos países desenvolvidos.
Sua maior dificuldade, consubstanciada na necessidade de
aumentar significativamente o número de postos de
atendimento, foi satisfatoriamente sanada por meio de
parcerias com os Governos Municipais, Estaduais e Federal e,
principalmente, por meio da celebração de contratos de
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flfranchisinghl com pequenos empresários. Dessa forma, foi
possível duplicar a quantidade de agências de atendimento
com um mínimo de gastos para a empresa.
4.9 - O Departamento Estadual de Telecomunicações - DETEL -

MC
Ao DETEL incumbe formular, executar e fiscalizar a politica

estadual de telecomunicações, com o objetivo maior de dotar
as diferentes regiões do Estado das redes de radiodifusão de
sons e imagens necessárias à sua integração. Cabe anotar, em
especial, que o grande número de emissoras de rádio e TV que
há em Minas, somado à multiplicação dos serviços denominados
especiais (como o "paging", o "tranking" e o rádio privado),
faz crescer em relevância a função fiscalizadora da
delegacia do Ministério das Telecomunicações no Estado, pois
o seu perfeito desempenho é que garantirá o bom
funcionamento de todos esses serviços, sem que uns
interfiram nos outros.
Uma vitória recente do Departamento foi a celebração, com a
EMBRATEL, do convênio que possibilitou à TV Minas obter
acesso a um canal de satélite em tempo integral.
Em curto prazo, conforme destacou o Sr. Milton Reis, o

DETEL vai investir concentradamente na expansão da telefonia
rural, instalando, nas localidades do interior, grande
número de postos telefônicos, com emprego de tecnologia de
rádio, monocanal e, principalmente, de telefonia celular.
4.10 - As Faculdades de Comunicação
Os depoimentos colhidos pela Comissão informam que Minas

Gerais não possui um conjunto satisfatório de escolas de
comunicação. Em vastas extensões do Estado não se dispõe
sequer de um único curso de- comunicação, como em toda a
região Leste; outras vezes, a escola existente ministra
ensino de qualidade absolutamente insatisfatória, como no
Triângulo mineiro. As faculdades de comunicação se
concentram em Belo Horizonte, mas, mesmo aqui, na Capital,
os cursos carecem de algum aprimoramento, isto é, de
reciclagem, tendo em vista as grandes modificações ocorridas
recentemente no setor de comunicação, em decorrência da
absorção de novas tecnologias.
S. Não se pode desconhecer que a realidade da comunicação

em Minas repercute nitidamente a estrutura estabelecida no
Pais, onde a super concentração da indústria de comunicação,
por motivos diversos, cria dificuldades sérias para o
desenvolvimento das produções regional e local. Em diversos
pontos, faz-se necessário que os agentes públicos estaduais
e os representantes dos mineiros reforcem, na esfera
federal, reivindicações formuladas pela iniciativa privada.
Entretanto, em muitos aspectos, podem e devem ser
desenvolvidas ações importantes para o setor dentro dos
limites do Estado. Foi com esse enfoque que conduzimos
nossos trabalhos e, afinal, chegamos às seguintes
conclusões:
5.1 - O problema da comunicação social em Minas é complexo

e amplo demais para ser resolvido pela simples interferência
do Estado. Existe necessidade urgente de elaboração e
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implementação de um plano estratégico de desenvolvimento da
indústria mineira de comunicação, e tal plano só poderá ser
viabilizado pela decidida conjugação de esforços detodos os
envolvidos - dos setores privado e público.
o primeiro obstáculo a vencer é a falta de espaço para a

discussão permanente sobre o problema, por parte de todos os
interessados. O Conselho Estadual de Comunicação, com
representação paritária da sociedade e do Governo, viria
justamente a constituir esse fórum necessário. A Comissão
reputa inadiável sua implantação, sob pena de se cristalizar
a estrutura fragmentada da comunicação em Minas.
Outra providência urgente, que, juntamente com a
implantação do Conselho Estadual de Comunicação, vai
possibilitar a formulação de um piano estratégico é o
recenseamento das empresas e do pessoal que atuam nessa
área, em Minas. Até por causa da pulverização que
caracteriza o setor, não se conhece com clareza o perfil da
nossa indústria de comunicação. Sintomático é o fato, por
exemplo, de o jornalista Fabiano Fidélis, Presidente do
"Jornal de tiberaba", e o jornalista Geraldo Melo Correa,
Presidente do Sindicato dos Jornalistas, esclarecerem que
existem 23 jornais diários no interior, embora a Secretaria
de Estado da Comunicação registre 36.
5.2 - A trajetória da TV Minas, como resumimos antes, deixa
inequívoco o total atrelamento da Fundação ao poder
político. Este ora a relega a plano secundário, ora lhe
confere tratamento destacado. Não há qualquer instância
capaz de sustentar um projeto coerente de médio e até de
curto prazo que garanta a continuidade do seu
desenvolvimento. No entendimento da Comissão, essa lacuna
tem de ser preenchida com prioridade, pois constitui
premissa elementar para que se definam os rumos da Fundação.
A propósito, destacamos, como merecedora de nosso apoio, a
proposta do atual Presidente da TV Minas, Sr. Paulo Ribeiro,
que defende a ampliação do conselho curador hoje existente,
a fim de que os diversos segmentos da sociedade civil
ligados à comunicação e á cultura no Estado, devidamente
representados, possam participar, em igualdade de condições
com o poder público, da definição de uma linha de
desenvolvimento para a Funcação. Novamente, vale citar o
exemplo da TV Cultura, de São Paulo, cujo conselho curador,
composto de 46 membros, age com independência na direção da
empresa, elegendo inclusive o seu Presidente.
Merecem aplausos o Governador do Estado e a atual direção
da TV Minas pelos investimentos réalizados e por todo o
trabalho que está sendo desenvolvido, inclusive através da
obtenção de recursos junto à iniciativa privada. Entretanto,
é de se observar que:
a) quanto ao quadro de pessoal da Fundação, nada está sendo
proposto pelo Executivo. A remuneração média dos seus
servidores é bastante interior aos valores médios pagos
pelas televisões comerciais. Evidentemente, sem pessoal
habilitado e motivado, não será alcançado qualquer
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progresso, e os equipamentos e instalações recém-adquiridos
se converterão em gastos inúteis;
b) o problema do quadro de pessoal remete a outro,
levantado por diversas vezes nos debates da Comissão: as
peculiaridades dos trabalhos no setor de comunicação,
singularmente dinâmicos, fazem-nos de desenvolvimento
extremamente difícil por órgãos e entidades submetidos ao
regime de direito público. Principalmente, a constante
renovação da programação exige correspondentes alterações no
quadro de pessoal. Atualmente, as fundações governamentais
de direito privado sujeitam-se Quase totalidade dos
controles impostos às de direito público; entretanto,
aquelas ainda possuem condições mais adequadas ao
funcionamento de uma televisão. Corroborando nosso
entendimento, lembramos que as principais TV5 educativas do
Pais, a TV Cultura, de São Paulo, e a TVE, do Rio de
Janeiro, atuam sob forma de fundações governamentais de
direito privado. Em síntese, acreditamos que, para que a TV
oficial do Estado possa realmente atingir novos padrões de
produção, será necessário fazer voltar, em Minas, a
Possibilidade de se criarem fundações governamentais de
direito privado. Entidades das áreas de ensino e pesquisa
formulam a mesma reivindicação. Contudo, sabemos que há
argumentos respeitáveis em sentido contrário. Assim,
desejando dar encaminhamento cuidadoso ã matéria, nesta
Casa, propomos a realização de um debate entre os maiores
expoentes das posições antagônicas, e, para tal, formulamos
o requerirento anexo;
c) finalmente, cumpre não esquecer que, ao lado do
incremento das atividades da TV Minas, é importantíssimo
seja realizado um trabalho de incentivo à produção regional.
Caso contrário, a Rede Minas de Televisão se prestará apenas
a transmitir a todos os município mineiros, via Belo
Horizonte, os programas produzidos no Rio de Janeiro e em
São Paulo.
5.3 - No que concerne às TV5 comunitárias, a Comissão
entende que, sempre preservado o seu caráter especifico de
promoção da realidade sócio-cultural da comunidade, impõe-se
lhes sejam abertas novas opções de auferimento de renda. E
necessário não só garantir-lhes possibilidades reais de
obtenção dos recursos imprescindíveis à sua manutenção, como
ainda proporcionar-lhes condições de aumentar a produção
local, aspecto que reveste o maior interesse para a
sociedade. A Comissão apóia efetivamente a proposta de
moc 4 ficação da legislação que se encontra em estudo no
Min-stério das Comunicações e, ao mesmo tempo, encarece a
necessidade de os Poderes constituídos do Estado
manifestarem também sua aprovação à proposição formulada.
5.4 - A semelhança do que ocorreu com a TV Minas, a
Rádio inconfidência recebeu recentemente expressivos
investimentos do Governo Estadual, que, acertadamente, busca
fortalecer os veículos oficiais de comunicação. Entretanto,
se se pretende desenvolver um trabalho que produza
resultados duradouros, é essencial dotar o veiculo oficial
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de uma estrutura capaz de lhe garantir, além de uma certa
autonomia do poder político, também o desenvolvimento de uma
linha coerente de gestão administrativa em médioe longo
prazos. Assim, reputamos urgente o atendimento da norma
contida no art. 229, 1, da Carta mineira, o qual prevê a
nomeação do conselho editorial, composto paritariamente por
representantes do poder público e da sociedade, e ainda a
elaboração do estatuto da Rádio juntamente com a implantação
de um plano de carreira para os seus empregados.
Outrossim, entendemos que a Rádio reúne condições de se
constituir em uma das principais condutoras do processo de
integração do Estado por meio da comunicação, devendo, para
tal, adotar uma política de formação de redes. Explicamos
melhor: encontram-se em atividade no Estado aproximadamente
400 emissoras, AM e FM; a Rádio Inconfidência,
principalmente agora, quando dispõe de um canal de
"radiosat", pode, com dispêndio de recursos modestos, formar
redes com as emissoras privadas de modo a cobrir todo o
território mineiro e ainda realizar trabalhos conjuntos com
as rádios do interior. Essa proposta, aliás, já começou a
ser implementada com a realização do bem-sucedido 'Jornal da
Integração', em parceria com algumas emissoras do interior.
Defendemos exatamente a expansão do trabalho iniciado,
colocando-se a formação de rede como o grande objetivo da
rádio oficial, para cujo alcance, ressaltamos, será
indispensável o concurso da Associação Mineira de Rádio e
Televisão - AMIRT.
5.5 - Fixado o objetivo de incrementar o intercâmbio de
informações entre as diversas regiões do Estado, também o
jornal "Minas Gerais" pode prestar contribuição
significativa. Com efeito, o diário oficial dispõe de
estrutura para, com relativa facilidade, desempenhar função
similar à de uma agência de noticias para os jornais do
interior, os quais, como foi relatado perante a Comissão,
carecem de noticias acerca da atividade político-
administrativa desenvolvida na Capital.
6.6 - Por certo, a maior parcela da colaboração direta do
Estado para o desenvolvimento da comunicação em Minas deverá
concretizar-se por meio dos órgãos de comunicação oficiais.
Entretanto, é imperioso ter em vista que a integração a se
realizar por intermédio da comunicação não se deve fazer
apenas pela informação oficial transmitida pela TV Minas,
Rádio Inconfidência e jornal "Minas Gerais". Sem
pluralidade, a indústria da comunicação não desempenha bem o
seu papel no que se refere ao interesse público. Assim, é
imprescindível que o Governo procure estabelecer seu plano
de ação em parceria com a iniciativa privada. Uma importante
medida seria, por exemplo, o Estado, utilizando o mesmo
sistema adotado em relação à TV Minas, viabilizar às
emissoras estabelecidas em Belo Horizonte a colocação, no
satélite, do material jornalístico gerado aqui. Dessa forma,
o Triângulo, o Norte, o Leste e o Noroeste de Minas
receberiam o noticiário aqui produzido.
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5.7 - Defendemos, enfim, sejam procurados modos diversos de
formação de redes de comunicação, como instrumento eficiente
e relativamente pouco dispendioso a ser utilizado em um
contexto maior de implementação, pelo Governo, de uma firme
política que objetive a integração informativa do Estado
Neste ponto, abrimos um parêntese para sublinhar, repetindo
as palavras precisas de Guy de Almeida, "que tal objetivo
não deve levar a uma política de exclusão dos meios de
comunicação de outras áreas geográficas, pois eles prestam
importante serviço ao processo de integração nacional!!.
5.8 - Como expusemos acima, os depoimentos colhidos pela
Comissão dão conta de que não está havendo a necessária
objetividade, racionalidade e transparência na destinação
dos recursos alocados para a publicidade e a propaganda
governamentais. De fato, nessa matéria, práticas diversas,
incompatíveis com os interesses públicos, encontram-se
cristalizadas.
Tal situação, além de francamente contrária às normas
principais do Direito Constitucional e Administrativo,
destinadas ao controle e à correta condução dos negócios
públicos, é potencialmente comprometedora para a
independência das empresas de Comunicação em face do poder
político, com inevitáveis prejuízos para a autenticidade da
informação publicada.
Como já afirmamos alhures, as questões relativas à

comunicação, e principalmente as concernentes ao
relacionamento entre poder público e indústria de
comunicação, são marcadas por uma complexidade tal que
qualquer mudança exigirá o esforço conjunto de todos os
Interessados. A esse propósito, enfatizamos que ao
Legislativo mineiro toca importante parcela de
responsabilidade, como agente de fiscalização, de promoção
do debate público e como órgão legiferante. De sua parte, a
Comissão apresenta o projeto de lei em anexo, o qual, depois
de enriquecido pela discussão nesta Assembléia, acreditamos
virá fixar balizas importantes para a contratação de
publicidade e propaganda oficiais.

o 5.9 - No que concerne á TELEMIG, parece-nos que o programa
Ce investimentos ora em implementação virá oportunamente
tornar disponível para os mineiros um novo nível de serviços
de telefonia, com emprego de tecnologia de ponta, mais
compatível com as necessidades criadas pela vida
contemporânea.
Evidentemente, o êxito desse programa vai contribuir, sob
múltiplos aspectos, para o desenvolvimento econômico de
Minas. Ponderamos, entretanto, que, já no curso de sua
implantação, deve ser estudada a possibilidade de, em
caráter prioritário, criarem-se linhas de crédito por meio
do Banco estadual de fomento, o BDMG, com vistas a assegurar
às empresas mineiras que atuam na área de telecomunicações
os recursos necessários ao enfrentamento dos desafios
colocados pelo novo patamar de expansão e tecnicismo das
telecomunicações no Estado, seja pela indispensável
ampliação do capital de giro, seja pela qualificação, isto



72

é, a obtenção de mão-de-obra altamente especializada e a
aquisição dos equipamentos compatíveis com a nova
tecnologia. Tais medidas viriam maximizar a repercussão
positiva do programa de investimentos da TELEMIG no Estado,
contribuindo principalmente para a geração de novos
empregos.
Por derradeiro, lembramos que o bom desempenho da empresa
tem esteio principalmente na qualificação do seu corpo
permanente de funcionários. Num cenário de mercado
monopolizado, a TELEMIG conta com pessoal bem treinado.
Sobrevindo a quebra do monopólio, como se espera, é fácil
prever que seus maiores talentos, nos quais a empresa
investiu por longo tempo, serão atraídos por salários
melhores na iniciativa privada. E. pois, necessário que a
empresa adote uma política de valorização de seu pessoal,
sob pena de esvaziamento de seu patrimônio na área de
recursos humanos e conseqüente enfraquecimento, justamente
no momento em que estiver enfrentando a livre concorrência.
5.10 - Quanto à Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos, somos de parecer que a eficiência tem sido a
nota predominante no desenvolvimento dos seus trabalhos.
A Comissão tem motivo especial para formular tal assertiva.
E que pedido formulado por um de seus membros, a Deputada
Elbe Brandão, foi examinado e atendido pelos Correios, antes
do término de seus trabalhos. Com efeito, a empresa, que
aqui esteve representada pelo Sr. Antônio Carlos libatino,
anuiu á proposta formulada pela Deputada de fazer inserir
nos selos postais carimbados, em iniciativa conjunta com
este Poder, pequenas mensagens que possam favorecer o
turismo em Minas, corno, por exemplo, a expressão "Conheça
Minas".
A opção pelo 'franchising' como meio de solucionar o
problema da insuficiência dos postos de atendimento é
irrepreensivel. Entretanto, no nosso entendimento, a
continuidade do sucesso da experiência está a exigir alguns
ajustamentos. E que, em face da moeda estabilizada, as
empresas do Pais, em geral, vêem-se na contingência de
revisar os procedimentos e as práticas por elas
estabelecidas, sob pena de não conseguirem preservar a
lucratividade que garante a sua sobrevivência. As pequenas
empresas franqueadas pelos Correios, especificamente,
ressentem-se da alteração do equilíbrio econômico-financeiro
dos contratos de "franchising" celebrados em período
inflacionário, quando os ganhos proporcionados pelo mercado
financeiro figuravam naturalmente em suas projeções. Assim,
ê importante que os Correios se sensibilizem para a
necessidade de se proceder ao reexame dos contratos
firmados.
5.11 - Por fim, para que as reflexões desta Comissão
Especial, resumidas neste relatório, possam efetivamente
contribuir para o desencadeamento do amplo debate de que
necessita a indústria mineira de comunicação, solicitamos
sejam encaminhadas cópias deste trabalho às empresas de
jornal, rádio e televisão das quais será oportunamente
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fornecida a esta Casa uma relação a todos os convidados e ao
corpo de dirigentes dos órgãos que aqui estiveram
representados, bem corno ao Presidente da Assembléia, ao
Governador do Estado, ao Secretário de Estado de Comunicação
Social e ao Secretário de Estado da Cultura.
Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 1996.
Paulo Piau, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator -
Elbe Brandão - Ivair Nogueira - Gilmar Machado-
- Publicado, inclua-se o relatório em ordem do dia.

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Administração Pública

da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
A Comissão Especial que este subscreve requer a V. Exa. , na
forma regimental, seja realizada audiência pública com o
objetivo de obter esclarecimentos acerca da necessidade e
conveniência de se restabelecer, em Minas, a possibilidade
de se instituírem fundações governamentais de direito
privado.
Para a discussão do tema deverão ser convidados os

administrativistas Paulo Neves de Carvalho e Antônio Augusto
Junho Anastasia, bem como os Presidentes da Fundação TV
Minas - Cultural e Educativa, da Fundação Centro Tecnológico
de Minas Gerais - CETEC -, da Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG - e da Fundação João
Pinheiro - FJP.
Sala das Reuniões, de fevereiro de 1996.
Comissão Especial para Proceder 2 Estudos Que Venham a
Criar Melhores Condições de Comunicação no Estado de Minas
Gerais
JustY ação: A Constituição Estadual promulgada em 1969,

em se rt. 14, § 5, de forma inovadora, prescreveu que "ao
Estado somente é permitido instituir ou manter fundação com
a natureza de pessoa jurídica de direito público". Com isso,
todas as fundações governamentais existentes em Minas foram
submetidas, indistintamente, ao regime de direito público.
Certamente, a medida inspirou-se no objetivo louvável de
estender a todas as fundações governamentais controles
importantes dentro da administração pública.
Entretanto, depoimentos colhidos por esta Comissão Especial

alertaram para o fato de que a especificidade do trabalho
desenvolvido por algumas fundações, notadamente pela TV
Minas e por aquelas que atuam nas áreas de pesquisa e
ensino, exige que elas disponham de uma estrutura
minimamente flexível, sob pena de lhes falta- a agilidade
indispensável à consecução de seus objetivos.
Por outro lado, a Comissão tem noticia de que o assunto é

extremamente polêmico, havendo posicionamentos firmes em
sentido contrário.
E fora de dúvida que o assunto se reveste da maior
importãncia para a administração pública estadual e deve,
Portanto, merecer encaminhamento nesta Casa. Contudo, em
face da controvérsia que a questão envolve, esta Comissão
entende que tal encaminhamento deve ser o mais cuidadoso.
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partindo, exatamente, da oitiva de importantes expoentes das
posições antagônicas. -

PROJETO DE LEI NQ
Dispõe sobre a propaganda e a publicidade dos órgãos

públicos e das entidades sob controle direto ou indireto do
Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - A propaganda e a publicidade dos órgãos públicos
e das entidades sob controle direto ou indireto do Estado
atenderão aos seguintes princípios:

- ênfase nos sentimentos de cidadania, solidariedade e
patriotismo;
II - valorização e preservação dos elementos da experiência

histórica e cultural do Estado;
III - busca da regionalização da comunicação;
IV - respeito ao universo cultural dos segmentos da
sociedade com os quais, em cada caso, se pretenda
estabelecer comunicação.
Art. 2g - São vedadas a propaganda e a publicidade que,
direta ou indiretamente, caracterizem promoção pessoal de
autoridade ou de servidor público
Parágrafo único - Nos casos em que a propaganda ou a

publicidade tiver por objeto a divulgação de ato, programa,
obra, serviço ou campanha de órgão ou entidade sob controle
direto ou indireto do Estado, limitar-se-á a mensagem a
divulgar os aspectos educativo, informativo ou de orientação
social.
Art. 3 - E vedado aos órgãos e às entidades abrangidos por
esta lei veicular, direta ou indiretamente, propaganda ou
publicidade de qualquer natureza fora do território do
Estado.
Parágrafo único - A vedação referida no "caput' deste

artigo não se aplica:
- ás entidades da administração indireta que enfrentam

concorrência de mercado;
II - aos casos em que o objetivo da campanha publicitária

sã puder ser alcançado pela veiculação nacional.
Art. 4Q - A propaganda ou a publicidade cuja mensagem
contenha referência a região ou a município específicos
contemplarão, obrigatoriamente, na sua midia técnica,
veiculo da região ou município em questão.
Art. SQ - Na execução dos serviços de propaganda e
publicidade, os órgãos públicos estaduais e as entidades sob
controle direto ou indireto do Estado contemplarão:

- a moralidade e a transparência nos procedimentos;
II - a eficiência e a racionalidade na aplicação dos

recursos;
III - a avaliação sistemática dos resultados.
Art. £ - Os órgãos e as entidades abrangidos por esta lei
adotarão procedimento licitatório para contratação de
agências ou agenciadores de propaganda, de empresas
especializadas em serviços promccionais e de empresas
prestadoras de serviços similares.
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# lQ - Para a realização da licitação será constituída

comissão especial formada por, no mínimo, 5 (cinco) membros.
- Na composição da comissão de que trata o parágrafo

anterior, será facultado à Ordem dos Advogados do Brasil -
Seção Minas Gerais, ao Sindicato das Agências de Publicidade
de Minas Gerais e ao Sindicato dos Publicitários de Minas
Gerais a indicação de um representante, cada um, sem ónus
para o Estado.
Art. 7 - O repasse, a qualquer titulo, de verba pública
para empresa de comunicação dependerá de prévia comprovação
de regular funcionamento.
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, a regularidade
do funcionamento da empresa de comunicação consiste no
cumprimento dos termos da legislação aplicável.
Art. 8 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 29 22 fevereiro de 1996.
Comissão Especial para Proceder a Estudos que Venham a
Criar Melhores Condições de Comunicação no Estado de Minas
Gerais
Justificação: Em seu conjunto, a economia mineira é a 2a do

Pais. Entretanto, no setor especifico de comunicação, s6
alcançamos o 8Q lugar. As diversas regiões do Estado estão
isoladas, não se comunicam entre si e vão, gradativamente,
deixando esvair o sentimento de mineiridade, substituindo-o
por uma maior identidade e intercâmbio com algum dos Estados
limítrofes (São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente).
Esse processo é gravíssimo: enfraquece o Estado sob todos os
aspectos e chega mesmo a colocar em risco sua integridade
territorial. Urge, pois, uma tomada de consciência da
Importância do fortalecimento da indústria mineira de
comunicação.
Não compartilhamos de uma visão paternalista do papel do

poder público, de forma que não nos parece sensato atribuir
ao Estado a função de ajudar" o setor de comunicação
mediante a destinação indiscriminada de recursos públicos às
empresas da área. Tal pratica, sobre inexeqüivel, haja vista
as dificuldades financeiras por que o Estado passa,
certamente não resultaria em benefícios proporcionais aos
investimentos realizados, pois não distinguiria a eficiência
e a seriedade do trabalho de cada empresa. A indústria de
comunicação mineira necessita urgentemente da elaboração e
da implementação de um programa estratégico de
desenvolvimento. Entretanto, esse é um objetivo amplo e
abrangente demais para ser alcançado apenas pela atuação
providencial do Estado, pressupondo, na verdade, decidida
conjugação de esforços de todos os envolvidos - do setor
privado e do público.
Todavia, como providência imediata, afigura-se-nos
sobremodo oportuna e relevante a fixação de critérios de
transparência e racionalidade pelos quais o Governo Estadual
haverá de pautar a destinação dos recursos que aplica em
publicidade. E fato que o Estado constitui, hoje, um dos
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maiores, se não o maior, clientes do setor de comunicação.
Assim, cônscio da própria importância, o poder público deve
conciliar sua necessidade de serviços publicitários com o
interesse público no desenvolvimento integrado da indústria
de comunicação. Ademais, há uma questão de eficiência que
tem de ser considerada: o poder público do Estado, com sede
na Capital, não tem conseguido fazer chegar sua mensagem a
todas as partes do território mineiro, de forma que,
atualmente, em muitos municípios de Minas é bem mais fácil
saber o que se passa nos centros políticos de São Paulo, Rio
de Janeiro, Brasília ou Espírito Santo do que informar-se
sobre os processos decisórios em andamento em Belo
Horizonte. Finalmente, observa-se que a pouca transparência
no relacionamento do Estado com os órgãos de comunicação,
aliada â alocação de volumosos recursos públicos nesse
setor, enseja indesejável vinculação entre aquele e estes,
com a prática de padrões discutíveis no exercício do dever
de informar.
Com todas essas preocupações, esta Comissão Especial
encaminha à apreciação dos nobres pares este projeto, na
expectativa de que, depois de enriquecido pelo debate
público, marcará importante momento de modificação da
realidade do setor de comunicação em Minas.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Bilac Pinto,

solicitando seja o Projeto de Lei nQ 647/96, que autoriza a
alienação das ações da GASMIG, distribuído também á Comissão
de Política Energética, Hidrica e Minerãria. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.
O Deputado Durval Angelo - Solicito a verificação de

votação.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos
Deputados que ocupem os seus lugares. Os Deputados que
votaram a favor do requerimento queiram se levantar. (-
Pausa.) Podem se assentar. Os Deputados que votaram contra o
requerimento queiram se levantar. (- Pausa.) Votaram a favor
do requerimento 15 Deputados, não houve voto contrário. Não
existe quorum" para votação. Á Presidência torna sem efeito
a votação do requerimento e determina ao Sr. 1Q-Secretário
que proceda à chamada dos Deputados para recomposição de
"quorum".
O Sr. Secretário (Deputado João Leite) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 32 Deputados,
sendo que quatro Deputados se encontram nas Comissões.
Portanto, não há' quorum' para a votação dos requerimentos
constantes nesta fase, mas o há para continuação dos
trabalhos.

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

Discussão e Votação de Proposições



;-flo Sr. Presidente - Persistindo a falta de 'quorum" para
votação, a Presidência informa ao Plenário que Q veto à
Proposição de Lei nQ 12.797 encontra-se na faixa
constitucional, sobrestando as demais matérias na pauta.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos para o
Grande Expediente, a Presidência encerra a reunião,
convocando os Deputados para a ordinária de debates de
amanhã, dia l , às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1? REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia quinze de fevereiro de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na sala 2 do 12 andar do
Edificio Tiradentes os Deputados Sebastião Navarro Vieira,
Wanderley Ávila, Ermano Batista, Maria José F-1aueisen e
Antônio Júlio, membros da Mesa da Assembléia; Miguel
Martini, Cléuber Carneiro, Romeu Queiroz e Marcos Helênio,
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Verificando a existér.cia de número regimental,
o Presidente. Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara
abertos os trabalhos do dia, e é lida e aprovada a ata da
reunião anterior. O Presidente informa que, nos termos do
art. 3g, III, da Lei nQ 11.815, de 24/1/95, e do f 4g do
art. 2g da Resolução flQ 6.143, de 22/6/94, a reunião tem por
finalidade apreciar os processos de prestação de contas da
aplicação de recursos oriundos de subvenções sociais. Logo
após, passa a palavra ao Deputado Clêuber Carneiro, relator
na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que
emite pareceres pela aprovação dos processos das seguintes
entidades: Prefeitura Municipal de Espera Feliz, Prefeitura
Municipal de Capela Nova, Dorense Futebol Clube, Prefeitura
Municipal de Rio Piracicaba, Associação de Beneficência e
Assistência Social de Caiana, Prefeitura Municipal de
Caiana, Ação Social do Bairro da Lavra, Juventus Esporte
Clube, Liga Tricordiana de Companhia de Reis, Caixa Escolar
Florência Carmelina de Jesus, Serviço de Obras Sociais,
Caixa Escolar Prefeito Celso Banda, Santa Casa de
Misericórdia de Campanha, Caixa Escolar Bueno Brandão,
Associação Esportiva Nova Estrela, Caixa Escolar Monsenhor
José Guimarães Fonseca, Caixa Escolar Olímpia de Brito,
Associação Mineira de Assistência aos Excepcionais, Centro
Social São José, Caixa Escolar Luiza Gomes Lemos, Lar de
Velhinhos Irmã Mariota, Caixa Escolar Or. Ordomundi Comes
Ferreira, Caixa Escolar Mariana Azevedo, Associação
Comunitária dos Moradores de Zelândia, APAE de Estrela do
Sul, Caixa Escolar Sebastião Romualdo Barbosa, APAEde
Prata, Creche Dalela Tannus, Prefeitura Municipal de
Romaria, Pequenas Comunidades Nossa Senhora do Carmo, Caixa
Escolar da Escola Estadual Nelson Soares de Oliveira,
Associação de Assistência Comunitária de Santa Juliana,
Serviço de Obras Sociais Rodolfo Luiz Vieira, Asilo São
Vicente de Paulo de Araxá, Associação de Desenvolvimento do
Alto Abadiense, Conselho de Desenvolvimento Comunitário da
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Comunidade de Córrego do Cavalo e Pastinho, Associação dos
Trabalhadores Rurais da Localidade de Bom Sucesso e
Pindaíbas, APAE de Araguari, Associação Pró-Melhoramentos do
Bairro São José, Caixa Escolar Cônego Bento Ribeiro,
Prefeitura Municipal de São João Evangelista, Associação dos
Moradores do Bairro Bom Jesus, Obras Sociais da Paróquia de
Nossa Senhora da Boa Viagem de Itabirito, Associação
Comunitária do Conjunto Confisco e Adjacências, Associação
de Pais e Terapeutas Ocupacionais do Brincar - Centro de
Estimulação Especial, Associação Comunitária do Conjunto
Confisco e Adjacências, Creche Infantil Dona Benta, Creche
São Sebastião, Caixa Escolar da Escola Municipal José
Madureira Horta, Caixa Escolar Dr. João Pinheiro, Centro
Infantil Comunitário Estrelinha Encantada, Associação do
Bairro Cobrado, Creche Casinha da Vovó, Associação
Dinâmicas, Caixa Escolar Henrique Michel, Associação
Comunitária do Conjunto Confisco e Adjacências, Associação
Comunitária de Santa Branca, Lagoinha, Venda Nova e
Adjacências, Associação Comunitária do Bairro Santa Helena -
Barreiro, Associação Comunitária Unidos Venceremos, Creche
Criança Esperança, Associação Comunitária Pró-Melhoramentos
do Bairro Jaqueline, Centro de Defesa Coletiva das Vilas
Santa Rita de Cássia e Estrela, Associação de
Desenvolvimento da Região do Pindorama, Associação
Hospitalar de Jeceaba, Redentor Esporte Clube, Associação
Comunitária de Nova Contagem, Associação Comunitária Novo
Horizonte, Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Agua
Limpa, Movimento Comunitário da Serra, Conselho Particular
Nossa Senhora das Dores da SSVP, Fraternidade Espirita Casa
do Caminho, Conselho Popular de Defesa dos Direitos Humanos
dos Moradores do Bairro Felicidade, Associação dos Pequenos
Produtores Rurais de Areião, Centro de Documentação Eloy
Ferreira da Silva, Associação Comunitária da Mata dos
Pachecos, Associação Comunitária Progresso. Associação dos
Pequenos Produtores Rurais de Machados, Prefeitura Municipal
de Vazante, Sociedade de Concertos Sinfônicos, Prefeitura
Municipal de Resende Costa, Caixa Escolar Angela Maria de
Oliveira, Caixa Escolar Manoel Batista, Conselho de
Desenvolvimento da Comunidade Vargem do Bento da Costa,
Caixa Escolar Frei Concórdio, Caixa Escolar Dom Bosco, Caixa
Escolar Professor Pereira da Costa, Caixa Escolar Escola
Estadual Fernando Otávio, Associação de Desenvolvimento e
Assistência Social, Educacional e Desportiva de Pará de
Minas, Caixa Escolar Governador Valadares, Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de São Domingos do Prata, Centro
Social e Cultural Urbano Jackson Lopes Faria, Associação dos
Moradores da Comunidade do Retiro, Prefeitura Municipal de
João Monlevade, Hospital Nossa Senhora das Dores, Associação
dos Amigos do Bairro Nossa Senhora de Fátima, Associação
Esportiva Rubro Negro, Associação Esportiva Regional,
Associação Comunitária Cabana Esirita Umbandista Pai João
Baiano, Hospital São Vicente de Paulo, Obras Sociais da
Paróquia de Piumhi, Prefeitura Municipal de Entre-Rios-de
Minas, Associação Comunitária Unidos do Castro, Associação



;-fl
Comunitária de São José das Mercês, Conselho Central da
SSVP, Associação Civil Religiosa São Francisco de Assis,
Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Serra do Camapuâ,
Sociedade Hospitalar Queluz, Sociedade Beneficente São
Camilo, Associação Comunitária de Desenvolvimento Social de
Dores de Campos, Hospital de Alto Rio Doce, Lions Clube
Carandaí, Associação de Moradores do Bairro Rosário, Lira
Ceciliana, Associação Feminina Tebana, Ação Comunitária de
Vila Caxias e Vila Santa Rita, Centro de Educação e Promoção
Social, Castelo Esporte Clube, União Esporte Clube, Caixa
Escolar Luiz Pitassi, Associação dos Moradores de São José
da Soledade, Prefeitura Municipal de Lagamar, Prefeitura
Municipal de Cristina, Associação Comunitária da Comunidade
de Araras, Associação dos Moradores Rurais, Prefeitura
Municipal de Joanésia, Instituto Educacional Fraternidade
Cristã, Associação Comunitária Cotas, Associação Atlética
Esportiva Canto de Rua, Associação da Comunidade do Cenzo
Urbano de São Pedro do Suaçui, Conferência Vicentina Nossa
Senhora dos Anjos, Prefeitura Municipal de Jaiba, Academia
Montesclarense de Letras, Conselho Comunitário de
Desenvolvimento Daniel José da Luz, Associação Comunitária
do Brejo, Loja Maçônica Templários do Itapiraçaba,
Associação Comunitária Unidos do Agreste, Casa da Memória do
Vale do São Francisco, Creche Comunitária Casa Feliz,
Associação Comunitária de Quilombo e Adjacências, Conselho
de Desenvolvimento Comunitário de Fabião, Associação dos
Moradores e Amigos do Bairro Itapiraçaba, Associação
Comunitária Serra das Araras, Associação Comunitária Plácido
Alves de Oliveira, Associação Comunitária de Porto Agrário.
Associação Comunitária de Pedras de Maria da Cruz.
Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas, Asilo São
Vicente de Paulo, Associação Campo Grande Futebol Clube,
APAF de Elói Mendes, Núcleo Comunitário dos Amigos de
itaguara, Associação de Moradores do Bairro Baixão,
Associação de Moradores do Bairro Baixão, Hospital Imaculada
Conceição, Associação Comunitária dos Costas, Conselho de
Desenvolvimento Comunitário do Cristino, Projeto de Ação
Social Bem-Estar, Conselho Particular São José da SSVP,
Associação Boas Novas, Prefeitura Municipal de Dionisio,
Centro Social e Cultural Urbano Jackson Lopes de Faria,
Recanto São Sebastião, Sociedade Musical Nossa Senhora do
Rosário, Movimento de Representação Popular do Córrego do
Catalão, Obra Social Dom Bosco, Federação de Teatro de Minas
Gerais, Proposta de Vida em Comunidade, Caixa Escolar
Guilhermino de Oliveira, Creche Criança Feliz do Bairro
Industrial, Creche Comunitária São Domingos Sávio,
Associação Comunitária de Roseiral, Ação Social Técnica,
Associação Dona Marilene Pinto de Mattos, Caixa Escolar
Cecilia Lara de Albuquerque, Prefeitura Municipal de Pedra
do Indaiá, Caixa Escolar Protásio Guimarães, Prefeitura
Municipal de Pedra do Indaiá, Prefeitura Municipal de Pedra
do Indaiá, Prefeitura Municipal de Pedra do Indaiá,
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama, Associação
Comunitária do Bairro Joaquim Antônio de Lima, Colégio Santa
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Teresinha, Formiga Esporte Clube. Associação de Proteção à
Maternidade e Infância Desvalidas de Formiga, Centro
Catequético Comunitário Cristão Tia Elce, Associação de
Moradores do Conjunto Habitacional José Manoel da Silva,
Associação de Esportes da Cidade de Jacinto, Associação dos
Produtores Rurais da Comunidade de Barreiro da Raiz,
Diretório dos Estudantes de JanaCiba, Associação de Moradores
do Conjunto Habitacional José Manoel da Silva, Associação de
Moradores do Conjunto Habitacional José Manoel da Silva,
Academia Montesclarense de Letras, Academia Montesclarense
de Letras, Academia Montesclarense de Letras, Associação de
Motociclismo do Norte de Minas, Associação Comunitária de
Rio do Félix, Caixa Escolar São José da Escola Estadual
Santo Antônio lQ Grau, Prefeitura Municipal de Tiradentes,
Esporte Clube Barralonguense, Prefeitura Municipal de
Itamarati de Minas, Instituto Nosso Lar, Corporação Musical
Lira Santa Cecilia, Prefeitura Municipal de Descoberto,
Prefeitura Municipal de Rochedo de Minas, Prefeitura
Municipal de Tiradentes, SSVP de Tabuleiro, Escola de Samba
Avenida Carlos Alves, Associação Comunitária do Conjunto
Confisco e Adjacências, Prefeitura Municipal de Conselheiro
Pena, Prefeitura Municipal de Chapada do Norte, Prefeitura
Municipal de Conselheiro Pena, Associação de Apoio
Comunitário do Bairro Várzea da Olaria, Associação
Comunitária de Santa Aguida, Associação dos Moradores e
Amigos do Bairro Presidente Tancredo Neves e Adjacências,
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Vila Aparecida,
Associação Pró-Melhoramento dos Bairros Campo Belo, Maracanã
e José Gonçalves Carvalho, Cruzeiro Futebol Clube,
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Peixotos,
Prefeitura Municipal de Baldim, APAE de Timôteo. APAE de
Santa Vitória, Associação dos Moradores do Bairro Nossa
Senhora das Graças, Divulgação Espirita Cristã, Associação
Comunitária O Bom Pastor, Fundação Aprendizagem e
Desenvolvimento Social do Menor, Grupo de Amigos da Criança,
Associação Comunitária Rural do Distrito de Santa Cruz de
Salinas, Filarmônica Virgolapense, Caixa Escolar Juscelino
Kubitschek, Associação de Mães Cristãs, Associação
Comunitária Rural de Barra do Rio, Associação Amigos do
Bairro Vila Aparecida, Conselho Comunitário Nova Esperança
de Jacurutu, Conselho de Desenvolvimento Comunitário de
Barrinha e Mestiça, Conselho Comunitário do Córrego do
Sucesso, Associação Comunitária Rural do São José da Boa
Vista, Associação Comunitária Rural de São Miguel-Morrinhos,
Associação Comunitária Rural de São Miguel-Morrinhos,
Associação da Casa de Caridade Darcy Campos de Penha de
França, Associação dos Moradores do Bairro São José,
Conselho Comunitário do Rio das Antas-Malhada Nova, Conselho
de Desenvolvimento Comunitário de Itaberaba, Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Tabatinga, Caixa Escolar
Juscelino Kubitschek, Associação Comunitária Rural para um
Amanhã Melhor de Sobradinho, Serraria Futebol Competição,
Associação Amigos do Bairro Vila Aparecida, Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Barrinha e Mestiça,



;-fl
Associação Comunitária Rural de Baixa da Areia, Centro
Comunitário Rural de Lagoinha, Associação Comunitária de
Assistência e Promoção Social, Associação Amigos Unidos de
Lagoa de Baixo, Associação dos Produtores Rurais de Fruta de
Leite, Conselho Comunitário do Desenvolvimento de Jaiba,
Associação dos Moradores das Fazendas Santa Rosa, Volta
Alegre, Campo Novo e Lagoa Grande, Associação Luz e
Esperança de Montes Clarinhos, Associação Comunitária Rural
de Sucesso e Canto da Sorte, Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Barrinha e Mestiça, Conselho de
Desenvolvimento Comunitário do Município de Itinga, Conselho
Comunitário de Cachoeira Seca Associação dos Produtores
Rurais do Vale do Bananal, Associação dos Moradores,
Produtores e Trabalhadores Rurais de Nova Matrona, Serraria
Futebol Competição, Associação Comunitária Rural de Olhos
d'Agua, Associação Comunitária Rural de Curral Velho,
Associação Comunitária Rural dos Moradores de Curralinho.
Associação Comunitária de Amparo do Sitio, Associação
Comunitária Rural dos Moradores de Curralinho, Prefeitura
Municipal de Itamarandiba, Academia Montesclarense de
Letras, Igreja Evangélica Pentecostal de Minas Gerais,
Associação Centro Comunitário Infantil, Conselho de
Desenvolvimento Comunitário do Beco, Conselho de
Desenvolvimento Comunitário do Beco, Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Pindaíbas, Caixa Escolar
Abílio Caixeta de Queiroz, APAE de Lagoa Formosa. Associação
de Amparo à Criança e ao Idoso, Prefeitura Municipal de
Dores do Turvo, Comercial Futebol Clube, Centro Comunitário
Rural de Miragaia, Prefeitura Municipal de Brás Pires,
Departamento de Assistência Médico-Social da Loja Macõnica
Fraternidade Ubaense, Associação de Caridade São João de
Deus, Prefeitura Municipal de Rodeiro, Fraternidade Femi4na
Ubaense, Associação de Capoeira Sabiá Cordão de Ouro Me:re
Chiquinho, APAE de Betim, Fundaç ão Médica de Jeciueri,
Associação Comunitária do Bairro jardim Teresópolis e Vila
Recreio, Movimento Comunitário dos Moradores do Bairro
Petrovale, Ação Social São Pedro. Grupo Cultural Roda Visa,
Corporação Musical Lira São José de Jagua"açu, APAE de
Ipatinga, Associação Beneficência Po:iar, Creche
Comunitária Maria Floripes, Obras Sociais da Igreja de Nossa
Senhora das Dores do Bairro das Nações, Associação de
Motociclismo do Norte de Minas, Academia Montesclarense de
Letras, Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus, Associação
dos Moradores do Bairro Jardim dos Comerciários, Associação
de Pais e Terapeutas Ocupacionais do Brincar - Centro de
Estimulação Especial, União Pró-Melhoramento de Cuparaque e
Adjacências, Associação de Desenvolvimento da Região do
Pindorama, Conselho de Defesa dos Moradores da Vila Pinho,
Caixa Escolar São Pedro, Associação Comunitária Nova Vida,
Caixa Escolar Vovó Maria Tereza da Silva, Centro de
Recuperação e Assistência Social Integrada, Associação
Metodista de Assistência Social de Belo Horizonte, Creche
Casinha da Vovó, Fundação Assistencial Educacional de Dores
do Indaiá, Associação Comunitária de Ipaba, Prefeitura
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Municipal de Córrego Novo, Hospital e Maternidade São
Francisco de Assis, Associação de Assistência Social Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro, Prefeitura Municipal de São
João do Manhuaçu, Conselho de Desenvolvimento Comunitário de
Santana do Manhuaçu, Centro Comunitário Amor e Fraternidade,
Creche Municipal Tia Celeste, Prefeitura Municipal de
Caputira, Centro Comunitário Amor e Fraternidade, Associação
de Esportes da Cidade de Jacinto, Associação Comunitária
Senhora do Porto, Prefeitura Municipal de São Tiago, Grêmio
Recreativo Rodrigo Silva, Caixa Escolar Senador Antônio
Carlos, Associação Pró-Melhoramento do Bairro do Conselho,
União Comunitária de Barbacena, União Comunitária de
Barbacena, Caixa Escolar da Escola Estadual Otávio Rufino
Pereira, Ponte Nova Futebol Clube, Associação Comunitária do
Bairro do Crespo, Associação Comunitária do Bairro do
Crespo, Centro de Recuperação e Integração de Vidas á
Sociedade Desafio Jovem, Núcleo de Integração Social de Dr.
Sá Fortes, Núcleo Assistencial de Desenvolvimento
Comunitário Pe. Dante Maria Pozzi, Núcleo do Palmital do
Distrito de Correia de Almeida, Associação Comunitária dos
Amigos do Bairro Grogotó, Conselho de Ação Comunitária de
Santana dos Montes, Creche Comunitária Caiçaras, Real
Futebol Clube, Núcleo Assistencial Central de Santa Bárbara
do Tugúrio, Núcleo Assistencial Central de Santa Bárbara do
Tugúrio, Vila do Carmo Sport Club, Confraria das Mães
Cristãs de Barbacena, Hospital e Maternidade São Francisco,
Associação de Apoio Comunitário do Conjunto Habitacional
Benjamin Pereira Baeta, Associação Pró-Melhoramento do
Bairro do Conselho. Hospital e Maternidade São Francisco,
Núcleo Assistencial e de Desenvolvimento Comunitário de Bom
Jardim, Núcleo de Integração Social de Dr. Sá Fortes,
Associação de Desenvolvimento Comunitário • dos Amigos de
Campolide. Submetidos a discussão e votação, são os
pareceres aprovados. Era seguida, os processos são apreciados
pela Mesa, sendo relatores da matéria os Deputados Wanderley
Avila, 12-Vice-Presidente, e Ermano Batista. 42-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
Comissão e da Mesa da Assembléia para a próxima reunião,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de fevereiro de
1996.
Agostinho Patrús, Presidente - Wanderley Ávila - Ermano
Batista - Ibrahim Jacob - Antônio Júlio - Miguel Martini -
Clêuber Carneiro- - Romeu Queiroz - Marcos Helênio.
ATA DA 2 REUNIÃOCONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia vinte e dois de fevereiro de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na sala 2 do 12Q
andar do Edificio Tiradentes os Deputados Agostinho Patrús,
Wanderley Ávila, Ibrahim Jacob, Ermano Batista e Antônio
Júlio, membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini,
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Clêuber Carneiro, Romeu Queiroz e Marcos 1-lelênio, 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. 3, III, da Lei
nQ 11.815, de 24/1/95, e do E 4Q do art. 2p da Resolução n
5.143, de 22/6/94, a reunião tem por finalidade apreciar
processos de prestação de contas da aplicação dos recursos
oriundos de subvenções sociais. Logo após, passa a palavra
ao relator pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, Deputado Clêuber Carneiro, que emite pareceres
pela aprovação dos processos das seguintes entidades:
Associação de Motociclismo do Norte de Minas, Associação
Comunitária dos Moradores de Riacho das Pedras, Prefeitura
Mun icipal de Capitão Enéias, Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de São João da Lagoa, Associação dos Amigos dos
Bairros Bandeirantes, Margarete e Adjacências, Centro
Comunitário Pró-Morar Baixinha, Prefeitura Municipal de
Ibituruna, Associação Beneficente Esperança no Amanhã,
Prefeitura Municipal de Durandé, Sociedade Beneficente
Assistencial e Promocional de Simonésia, Projeto
Assistencial Novo Céu, Creche São Geraldo, Associação
Beneficente Adolpho Guimarães Nogueira, Liga Rionovense de
Desportos. Associação dos Pequenos Produtores Rurais de
Campestre, Prefeitura Municipal de Porteirinha, Conselho
Central Nossa Senhora da Piedade de Caeté da SSVP,
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Campestre,
Recanto São Sebastião, Associação Feminina de Assistência
Social, Projeto Providência, Prefeitura Municipal de
Porteirinha, Guaraciaba Assistência Social, Associação
Comunitária do Distrito de Major Ezequiel, Associação
Comunitária do Clube de Mães de Teófilo Otóni, Prefeitura
Municipal de Nanuque, Associação de Moradores do Bairro
Santa Rita, Maternidade e Posto de Puericultura Dr. Eugênio
Gomes de Carvalho, Prefeitura Municipal de São José da Lapa,
Caixa Escolar São Tomaz de Aquino, Movimento Verde de
Paracatu, Associação Comunitária Setor Alto da Cruz,
Associação Unida do Bairro Washington Pires, Associação
Dinâmicas, Obra Social e Beneficente da Igreja Missionária
Cristo Voltará, Associação de Desenvolvimento Comunitário e
Agricola de São Joaquim, Federação de Teatro do Estado de
Minas Gerais, Instituto Educacional Fraternidade Cristã,
Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Universitário,
Instituto Nosso Lar, Associação Comunitária Piratininga,
Creche Centro Infantil Dona Benta, Associação de
Desenvolvimento da Região do Pindorama, Associação
Comunitária Nossa Senhora da Saúde dos Bairros Santo Antônio
• IAPI, Associação Feminina Comunitária do Bairro Ouro Preto
• Adjacências, Centro de Defesa Coletiva das Vilas Santa
Rita de Cássia e Estrela, Associação Guararense de
Assistência. Creche Criança Esperança, Obras Sociais da
Paróquia de São Joaquim de Bicas. Associação Comunitária
Pró-Melhoramento Bairro Jaqueline, Lar São Vicente de Paulo
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e Obras Unidas, Associação de Pequenos Produtores Rurais de
Correias, Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Vila
Aparecida, Banda de Música Irmãos Gonçalves, Associação
Comunitária do Bairro São Pedro em Venda Nova, Associação
Comunitária Piratininga, Associação Comunitária do Bairro
Bela Vista, Associação Campo Grande Futebol Clube, Guanabara
Futebol Clube, APAE de Bambui, Grupo das Samaritanas,
Associação Comunitária dos Amigos de Citrolândia, Caixa
Escolar Barão do Rio Branco, Associação Feminina Comunitária
Vista Alegre Cabana, Associação de Prevenção e Combate ao
Câncer. Aprender e Produzir Juntos, Creche Raio de Luz, APAE
de Estrela do Sul, Centro Documentação Eloy Ferreira da
Silva, Associação Desenvolvimento Caminhada Vida Povo Bairro
Santo Agostinho, Conselho de Desenvolvimento Comunitário de
Francisco Badará, Associação Feminina de Trabalho e Obras,
Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Ilha, Associação
Comunitária dos Moradores do Bairro Glória, Associação
Comunitária dos Moradores da Localidade de Luciania,
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Santana do
Jacaré, Caixa Escolar Or. Arnaldo de Faria Tavares,
Associação Comunitária dos Amigos e Moradores do Alto das
Mercês e Adjacências, Associação Comunitária de Alegria,
Associação do Bairro Cruzeiro, Lions Clube Caratinga Centro,
Rotary Clube de Caratinga, Creche Conceição Aparecida
Miguel, Associação de Amparo á Criança e ao Idoso,
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Areião,
Associação de Proteção à Maternidade e Infância Desvalidas
de Formiga, Conselho de Defesa dos Moradores da Vila Pinho,
APAE de Lagoa Santa, Comunidade Reviver, Associação
Comunitária de Ferruginha, Centro Espirita José Horta -
Mantenedor da Creche Espírita Melo de Jesus, Prefeitura
Municipal de Campo Florido, Centro Infantil Comunitário
Estrelinha Encantada, Hospital da Criança, Creche Luiza de
Almeida, Prefeitura MuniCipal de Itapajipe, Prefeitura
Municipal de Dores do Turvo, Projeto Hélio Caldeira Sistema
Unificado de Combate ao Desemprego Internacional, Centro
Comunitário Pró-Morar Baixinha, Associação de
Desenvolvimento da Região do Pindorama, Conselho Comunitário
do Município de Timóteo, Banda de Música Irmãos Gonçalves,
Conselho Comunitário de Nova Fátima, Conselho Comunitário da
Comunidade de Santo Antônio da Itinga, Associação Rural das
Mães de Agua Boa, Conselho de Desenvolvimento Comunitário de
Barreirinho. Prefeitura Municipal de Mamonas, Associação de
Motociclismo do Norte de Minas, Prefeitura Municipal de
Taiobeiras. Associação Comunitária Rural de Montes
Clarinhos, Associação Comunitária Nova Vista, Associação
Comunitária de Porto Agrário, APAE de Buritis, Associação
Comunitária da Vila dos Gaúchos, Sociedade Beneficente Uma
Nova Esperança, Ação Comunitária Beneficente Maranata, Bem
Estar do Menor, Filadélfia Obras Sociais, Social Estrela da
Esperança, Creche Casinha da Vovô, Associação dos Moradores
e Amigos do Bairro Jadete, Associação Comunitária de
Remansinho, Associação dos Moradores e Amigos do Bairro
Jadete, Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Júlia
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Kubitscheck, Associação dos Moradores e Amigos do Bairro
Itapiraçaba, Prefeitura Municipal de Francisco Dumont,
Serviço de Promoção do Menor, Casa do Movimento Popular da
Região Industrial da Grande Belo Horizonte, Coral Juvenal
Alves Vilela, Associação Beneficente dos Moradores de
Cabana, Clã Delfos, Conselho de Desenvolvimento Comunitário
de Barrinha e Mestiça, MUSA (Mulher e Saúde) - Centro de
Referência de Educação em Saúde da Mulher, Centro Social do
Bairro Universitário, Associação Comunitária Vila Santa
Rosa, Prefeitura Municipal de Rodeiro, Prefeitura Municipal
de Jequitinhonha, Associação das Damas de Caridade c Abadia
dos Dourados, Congregação das Servas Reparadoras, Associação
Comunitária de Desenvolvimento Rural - Bom Jesus do
Tijucussu, Associação Comunitária dos Moradores do
Cambalacho, Associação Comunitária de Assistência Geral Povo
Alegre, Prefeitura Municipal de Padre Paraíso, Conselho de
Desenvolvimento Comunitário da Comunidade do Córrego do
Cavalo e Pastinho, Associação dos Trabalhadores Rurais da
Localidade de Bom Sucesso e Pindaibas. Associação dos Bons
Amigos Guimaranenses, Associação Comunitária Beneficente aos
Moradores do Bairro Porto Alegre, Associação Comunitária
Oratoriense, Associação de Desenvolvimento da Região do
Pindorama, Creche Menino Deus, Associação de Desenvolvimento
da Região do Pindorama, Associação Comunitária do Bairro
Rosã- io, Centro Social e Cultural Urbano Jackson Lopes de
Faria, Prefeitura Municipal de Pedra do Indaiá, SOS Vidas de
Rio Casca, Associação Comunitária São Francisco de Paula,
Associação Comunitária do Bairro Palmeiras, São Domingos
Esporte Clube, Prefeitura Municipal de Pedra do Anta,
Prefeitura Municipal de Pedra do Anta, União dos
Paraplégicos de Belo Horizonte, Associação Mineira de Defesa
do Ambiente, Associação Comunitária e Beneficente do Bairro
Vera Cruz e Conjunto Habitacional Taquaril Ex-Castanheiras e
Adjacências, Vila Nova Esporte Clube, Prefeitura Municipal
de São Gotardo, Associação Comunitária do Bairro Chevrand,
Associação Monsenhor Joaquim Dimas Guimarães, Prefeitura
Municipal de Tombos, Centro de Estudos Ecológicos e Educação
Ambiental, Prefeitura Municipal de Tombos, Prefeitura
Municipal de Desterro de Entre Rios, Prefeitura Municipal de
Mercês, Prefeitura Municipal de Volta Grande, Prefeitura
Municipal de Rodeiro, Caixa Escolar Dr José Mesquita Neto,
Prefeitura Municipal de São João da Mata, Associação dos
Moradores do Bairro São João, Prefeitura Municipal de Pouso
Alegre, Associação de Amparo a Criança e ao Idoso,
Associação dos Moradores do Distrito de Cachoeira do Vale,
Esporte Clube Mirai, Instituto de Desenvolvimento Agro -
Industrial de Cataguases, Associação Casa da Criança,
Prefeitura Municipal de Jacui, Associação Comunitária do
Bairro São Geraldo, APAE de Arinos, Liga Municipal de
Desportos de Várzea da Palma, Liga Desportiva Municipal de
Itabirito, Loja Maçônica Paz e Harmonia nQ 140, Coro Vozes
da Juventude, Associação dos Aposentados e Pensionistas do
Alto Paranaiba, Associação dos Aposentados e Pensionistas do
Alto Paranaiba, Prefeitura Municipal de Pescador, Associação
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005 Proprietários e Moradores do Distrito de Topázio,
Movimento de Recuperação de Vidas O Bom Samaritano,
Associação Feminina Comunitária do Bairro Copaôabana e
Adjacências. Associação Comunitária Bela Vista, Fundação
Escola de Vida - Educação Integral, Promoção Cultural e
Medicina Alternativa, Fundação Escola de Vida - Educação
Integral, Promoção Cultural e Medicina Alternativa.
Submetidos a discussão e votação, são os pareceres
aprovados. Em seguida, os processos são apreciados pela
Mesa, sendo relatores da matéria os Deputados Wanderley
Ávila, lQ-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 que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala de Reuniões da Mesa Assembléia, 29 de fevereiro de
1996.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Wanderley Ávila -
Ermano Batista - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob -
Miguel Martini - Cléuber Carneiro - Marcos Helênio - Geraldo
Rezende.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
NO 12.870

Comissão Especial
Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 90. VIII, c/c O art. 70, II. da Constituição
Estadual, opôs veto total à Proposição de Lei nQ 12.870, que
torna obrigatória a instalação de sanitários nos terminais
rodoviários e nos pontos de parada de ônibus
intermunicipais.
Por meio da Mensagem nQ 69/96, encaminhou S. Exa. à

apreciação desta Casa as razões do veto.
Na forma do disposto no art. 234, c/c O art. 112, 1, 'b',

do Regimento Interno, foi o veto distribuído a esta Comissão
Especial para receber parecer.

Fundamentação
A medida que se pretende implantar visa proporcionar maior
bem-estar aos passageiros e oferecer melhores condições de
higiene, particularmente aos usuários de baixo poder
aquisitivo.
A obrigatoriedade da instalação de sanitários gratuitos nos
terminais rodoviários e nos pontos de parada de ônibus
intermunicipais caracteriza-se como medida Que beneficiará
não só a população do município mas também a população de
todo o Estado.
Tem-se como critério básico definidor da competência
legislativa municipal a prevalência do interesse local. Na
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competência do município insere-se tudo que afete a vida da
cidade.
Como a gratuidade do uso de sanitários adequados para os
Passageiros nos terminais rodoviários e nos pontos de parada
dos ônibus Intermunicipais não favorece apenas o município,
não se configura ação de interesse predominantemente local,
tendo o Estado competência para legislar sobre a matéria,
conforme o art. 24, XII, da Constituição Federal.
Além disso, a proposição alvo do veto em apreço, ao exigir
a instalação de sanitários adequados, determina a execução
de uma ação de vigilância sanitária que, de acordo com a
Constituição Federal, art. 200, II, deve ser executada pelo
Sistema único de Saúde - SUS.
Acrescentamos também que a gratuidade desse serviço não
acarretará despesa elevada ou sem a correspondente receita,
uma vez que os usuários já pagam, no ato da compra da
passagem, a tarifa de embarque, destinada á manutenção do
terminal rodoviário. Ademais, o terminal dispõe de outras
fontes de receita advindas de diferentes tarifas.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela rejeição do Veto Total à

Proposição de Lei nQ 12.870.
Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 1996.
Marcos Helênio, Presidente e relator - Bilac Pinto - Dilzon

Melo - Raul Lima Neto.
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI

COMPLEMENTAR Np 45
Comissão Especial

Rel atôrt
O Governador do Estado, usando czs atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 90, VIII, c/c o art. 70, II, da
Constituição do Estado, vetou parcialmente a Proposição de
Lei Complementar nQ 45, que institui gratificação de tempo
integral para o ocupante de cargo de provimento efetivo do
Quadro da Policia Civil, de que trata a Lei ng 6.499, de
4/12/94.
Por meio da Mensagem ng 71/96, encaminhou S. Exa. a esta
Casa as razões do veto incidente sobre os arts. 2Q e 6Q,
inseridos no texto em decorrência da aprovação de emendas
parlamentares.
A matéria foi distribuída a esta Comissão Especial para
receber parecer nos termos do art. 234, c/c o art. 112, 1,
"b", do Regimento Interno

Fundamentação
A matéria contida no art. 2Q da proposição visa a instituir
gratificação para os ocupantes de cargo de natureza
estritamente policial civil, procurando, dessa forma, melhor
remunerar os componentes dos quadros daquela corporação.
Quanto ao art. 6Q, que cria cargos na estrutura da

Secretaria de Estado da Justiça, foi inserido a pretexto de
atribuir maior dinâmica às atividades do Conselho
Penitenciário do Estado, mediante a implantação de uma
estrutura compatível com as atividades desenvolvidas por
aquele órgão.
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O Chefe do Poder Executivo, ao argumento de que os
preceitos sob comento afrontam as disposições contidas no
art. 66, III, rn b", da Carta mineira, opôs veto parcial à
proposição, para retirar do texto legal os mencionados
dispositivos.
Em que pese ao nosso entendimento, contrário à tese

defendida, por julgarmos legitima a prerrogativa desta Casa
Legislativa para propor emendas a projetos oriundos do Poder
Executivo, somos de opinião que a proposta em tela depara
com óbice de natureza constitucional. A criação de cargos e
a instituição das gratificações pretendidas acarretam,
necessariamente, um aumento de despesas, incompativel
portanto, com a norma contida no art. 68 da Constituição do
Estado.
Acresce-se, ainda, que a adoção de medidas dessa natureza
exige estudos mais aprofundados sobre seus reflexos no
âmbito do Executivo e não se coaduna com a política de
contenção de despesas que vem sendo adotada por todos os
entes federados, a qual implica, inclusive, a extinção de
grande número de cargos.
A aprovação da matéria, s.mj., poderia comprometer também
a política de valorização do servidor público, pois
redundaria em distorções graves, criando vultosos benefícios
para uns em detrimento de outros que se dedicam com a mesma
abnegação à causa pública.
São esses os argumentos que nos levam a ratificar o
posicionamento do Governador do Estado para exclusão de tais
preceitos do texto da proposição.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela manutenção do veto
parcial oposto à Proposição de Lei Complementar nQ 46.
Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 1996.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente e relator - Arnaldo Penna
- Geraldo Rezende.

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL Á PROPOSIÇÃO DE LEI
No 12.828

Comissão Especial
Relatório

Usando da atribuição que lhe confere o art. go, viii, c/c o
art. 70,11, da Constituição Estadual, o Governador do Estado
opôs veto parcial à Proposição de Lei nQ 12.828, que cria
cargos no Quadro de Servidores da Justiça de Primeira
Instância e dá outras providências
Nos termos do art 234 , c/c o art. 112, 1, b", do
Regimento Interno, foi constituída Comissão Especial para
apreciar a matéria, o que passamos a fazer, nos limites de
nossa competência.

Fundamentação
O veto parcial à proposição de lei em epigrafe incidiu

sóbre os arts. 3Q e seu parágrafo único e 4Q, resultantes de
emenda parlamentar.
Conforme disposto no art. 3, os servidores que se

submeterem a concurso público para provimento dos cargos do
quadro de pessoal na Justiça de Primeira Instância, aos
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absorvidos no quadro de pessoal da administração direta do
Poder Executivo, nos termos da Lei no 10.470/91, e aqueles
cujo emprego tenha sido transformado em função pública, nos
termos da Lei np 10.254/90, poderão contar como titulo o
tempo de serviço prestado na condição de servidor público
estadual
A contagem de tempo de serviço público estadual como titulo

está prevista na Constituição da República, especificamente
no f lQ do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, para os servidores que tenham alcançado a
estabilidade por força desse mesmo dispositivo e que fossem
prestar concurso público para fins de efetivaço, na forma
da lei.
Observe-se que o dispositivo constitucional supracitado, de
caráter excepcional e temporário, remeteu ao legislador
ordinário o disciplinamento da matéria.
Nesse passo, no âmbito do nosso Estado, a Lei no 10.254,

Que instituiu o regime jurídico único, atribuiu o valor de
titulo à contagem de tempo de serviço prestado na condição
de servidor público estadual aos servidores que tiveram seu
emprego transformado em função pública.
Não corroboramos o entendimento do Governador do Estado ao
opor ele veto ao art. 3Q e seu parágrafo único, porque
entendemos que a escolha de critérios para provimento de
cargos públicos, notadamente o de atribuir pontos ao tempo
de serviço prestado na condição de servidor público
estadual, ao lado da obrigatoriedade do prévio concurso
Público, representa importante medida na atual situação em
que se encontra o corpo funcional do poder público.
Uma vez que o próprio texto constitucional concedeu

estabilidade nos termos do art. 19 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e admitiu aprovação em concurso
interno para fins de efetivação, o poder público, atento a
isso, deve buscar meios para o aproveitamento dos servidores
de que tratam as Leis ns 10.254, de 1990 e 10.470, de 1991.
Sendo assim, o disposto no art. 3Q e seu parágrafo único é
medida oportuna, razão pela qual não acolhemos o veto oposto
ao referido dispositivo.
Com relação ao art. 40, também não concordamos com o veto a
ele oposto porque é preceito constitucional que a
transformação de cargos é matéria de lei, 'ex vi" do art.
61, VIII, da Carta mineira, portanto, sujeita ao processo
legislativo.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela rejeição do veto
incidente sobre o art. 3Q e seu parágrafo único e sobre o
art. 4Q da Proposição de Lei n 2.828.
Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 1996.
Geraldo Rezende, Presidente - Ronaldo Vasconcellos, relator

e - Arnaldo Penna.
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI

g Plg 12.897

E	 Comissão Especial
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Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituiçao
Estadual, opôs veto parcial à Proposição de Lei flQ 12.897,
que obriga o Estado a adotar medidas de prevenção da cárie,
da doença periodontal e do câncer bucal e da outras
providências.
Por meio da Mensagem nQ 72/96, encaminhou S. Exa. a
apreciação desta Casa as razões do veto incidente sobre o
art. 4Q da proposição.
Na forma do disposto no art. 234, c/c o art. 112, 1, "b',

do Regimento Interno, foi o veto distribuído a esta Comissão
Especial para receber parecer.

Fundamentação
Na mensagem supracitada, o Chefe do Executivo alega motivos
de Interesse público para opor veto parcial à proposição.
o dispositivo vetado determina que o Estado ofereça
cooperação técnico-financeira aos municípios para a
implementação das medidas de prevenção da cárie, da doença
periodontal e do câncer bucal.
O exame do art. 17, III, da Lei nQ 8.080, de 19/9/90, nos
mostra que a norma expressa em tal dispositivo já se
encontra em vigor. De fato, essa lei, que dispõe sobre o
Sistema único de Saúde - SUS -, disciplina a competência não
só dos Estados membros, mas também das outras esferas de
Governo na prestação dos serviços de saúde.
Desnecessário se torna, portanto, reproduzir-se, na
legislação estadual, preceito já estabelecido por lei
federal vigente e eficaz.
Dessa forma, expressamos a nossa concordância com as razões

alegadas pelo Governador.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela manutenção do veto parcial
oposto à Proposição de Lei nQ 12.897.
Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente e relator - Raul Lima Neto -

Bilac Pinto.
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI

No 12.901
Relatório

Usando da atribuição que lhe confere o art. 90. VIII, c/c o
art. 70, III, da Constituição Estadual, o Governador do
Estado opôs veto parcial à proposição supramencionada, que
dispõe sobre estágio para estudante em órgão e entidade da
administração pública.
Nos ternos do art. 234, c/c o art. 112, 1, 'b", do
Regimento Interno, a matéria foi encaminhada a esta Comissão
Especial para receber parecer.

Fundamentação
O veto parcial que ora apreciamos incide sobre o parágrafo
único do art. 2Q da proposição em comento.
o dispositivo vetado pretende estabelecer como requisito

obrigatório para o estágio a obtenção, pelo estudante, de
média igual ou superior a 60% dos pontos previstos para as
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matérias por ele cursadas no penado imediatamente anterior
ao da concessão da bolsa. -
Sustenta o Chefe do Poder Executivo que o critério ali
proposto retira dos órgãos e das entidades do poder público
responsáveis pela concessão do estágio a maleabilidade que
lhes possibilite uma objetiva apreciação do bolsista'.
De fato, cada órgão ou entidade concedente do estágio deve

gozar de certa discnicionaniedade para recrutar aqueles
estagiários que entenda melhor satisfazerem seus interesses.
Nada mais razoável, pois, que os concedentes gozem de maior
liberdade para estabelecer critérios próprios de avaliação
de seus candidatos, permitindo-lhes selecionar os
estagiários que atendam objetivamente a suas conveniências e
peculiaridades.
Dito isso, somos levados a concordar com as razões do veto
parcial oposto pelo Governador do Estado à proposição em
tela.
Frise-se, ainda, que o veto parcial em nada compromete o
conjunto da proposição, cuja sanção pelo Governador do
Estado foi do maior interesse para a administração pública
estadual

Conclusão
Em vista do exposto, opinamos pela manutenção do Veto
Parcial à Proposição de Lei no 12.901, originada do Projeto
de Lei nQ 371/95
Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 1996.
Dilzon Melo, Presidente - Toninho Zeitune, relator - Raul

Lima Neto.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

No 169/95
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De autoria do Deputado Hely Tarquinio, a proposição em

análise pretende seja dada a denominação de Donana Miranda
ao estabelecimento oficial de ensino do Distrito de
Piranguita, no Município de Rio Espera.
Vencido o prazo para a apreciação da matéria pela Comissão
de Constituição e Justiça e em atendimento a requerimento do
autor, vem o projeto a esta Comissão para o lQ turno de
deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Profa. Ana Isabel de Miranda, conhecida por Donana

Miranda, realizou valioso trabalho em prol da educação. Deu
seu testemunho de fé profissional ao longo de sua carreira
de mestra dedicada, exemplo sempre lembrado pela comunidade
de Rio Espera.
E jus, portanto. homenageá-la dando à escola estadual

daquele distrito o nome de tão ir.signe educadora
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
169/95 na forma proposta.
Saia das Comissões. 29 de fevereiro de 1996-
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA 0 lo TURNO DO PROJETO DE LEI
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Ng 574/95
Comissão de Saúde e Ação Social -

Relatório
O projeto de lei em tela, do Deputado Anderson Adauto, tem
por escopo declarar de utilidade pública a Associação
Solidariedade Templo de Salomão, com sede no Município de
Passos.
Após publicada, foi a proposição examinada preliminarmente,
nos termos regimentais, pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
Compete agora a esta Comissão, nos termos regimentais,
deliberar conclusivamente sobre a matéria para o lQ turno,
atendo-se aos lindes de sua competência.

Fundamentação
Em pleno funcionamento desde 1991, a Associação

Solidariedade Templo de Salomão vem prestando relevantes
serviços de caráter social, notadamente nas áreas
assistencial e educacional.
Para a consecução dos objetivos estatutários, a instituição

desenvolve atividades com vistas a constituir meios próprios
para a instalação de serviços assistenciais e para o
estreitamento das relações com o poder público, visando
especialmente à criação de novas unidades de atendimento.
Portanto, somos por que se conceda o titulo declaratãrio de

utilidade pública á entidade.
Conclusão

Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 574/95 no 1Q turno, na forma original.
Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 636/96

(Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária)

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem ng 74/96, o Exmo. Governador fez
remeter a este Legislativo, para apreciação, o Projeto de
Lei nQ 636/96, que autoriza o Poder Executivo a permutar
imóvel de propriedade do Estado por outro de propriedade da
Cooperativa de Eletrificação Rural de Resende Ltda.
Valendo-se das prerrogativas que lhe confere o art. 69 da
Constituição mineira, c/c o art. 220 do Regimento Interno,
S. Exa. solicitou fosse a matéria apreciada em regime de
urgência, razão pela qual se deliberou fosse ela examinada
em reunião conjunta das comissões a que foi distribuída.
Assim é que este relator foi designado para emitir parecer
sobre o projeto, atendo-se aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme previsto no art. 103, V,
'a', do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel de propriedade do Estado que se pretende permutar
compreende um lote urbano situado no Município de Resende,
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RJ, com 1.000rn2 (mil metros quadrados) de área, havido por
escritura transcrita no Livro 3-G, flQ 2.521, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Resende, em 2/8/20.
O outro imóvel objeto da proposição é de propriedade da
Cooperativa de Eletrificação Rural de Resende Ltda.
constituído de um terreno com área de 1.100m2 (mil e cem
metros quadrados), situado no Município de Bocaina de Minas,
havido por escritura de compra e venda registrada no Livro
2, ng R-1, na Matricula flQ 8.548, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Ai uruoca.
Vale ressaltar que o Chefe do Executivo justifica a
transação tendo em vista o interesse do Estado em abrigar
instalações do serviço público estadual no imóvel de Bocaina
de Minas.
Além dos documentos comprobatórios de propriedade dos
imóveis, constam da documentação juntada ao processo os
respectivos laudos técnicos de avaliação.
A permuta em causa configura uma forma de alienação de bem
público e, na condição de matéria de competência do Estado,
a sua disposição é incumbência da Assembléia Legislativa,
condicionada à sanção do Governador, conforme estatuido no
art. 61, inciso XIV, da Carta Estadual.
No que se refere à iniciativa da proposição, cumpre-nos
recorrer ao art. 65 do mencionado Diploma Legal, que
assegura ao Chefe do Executivo o direito de deflagrar o
processo legislativo no tocante, inclusive, à proposta de
lei ordinária.
A medida ora proposta está sujeita, ainda, a regras
contidas na Lei nQ 8.666 (federal), de 21/6/93, modificada
pela Lei nQ 8.883, de 8/6/94, que institui normas para
licitações e contratos da administração pública no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
Interessa-nos, no caso, o seu art. 17, que assim dispõe,
"in verbis":
"Art. 17 - A alienação de bens da Administração Pública,

subordinada à existência de interesse público devidamente
justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às
seguintes normas:

- quando imóveis, dependerá de autorização legislativa
para órgão da administração direta e entidades autárquicas e
fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades
paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação
na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes
casos:

c) permuta, por outro Imóvel que atenda aos requisitos
constantes no inciso X do art. 24 desta Lei;".
O inciso a que se faz remissão dispensa a licitação nos
casos de compra ou locação de imóvel destinado ao

.5	atendimento das finalidades precipuas da administração,
a cujas necessidades de instalação e localização condicionem a
2

 

 sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor
de mercado, segundo avaliação prévia.
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Analisados que foram os princípios constitucionais e legais
regentes da matéria, não encontramos óbice á sua tramitação.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ
636/96 na forma original.
Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator
- Marcos Helênio - Ivair Nogueira - Jorge Hannas.

PARECER PARA O Ip TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 636/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

No uso da atribuição que lhe confere o art. 66 da
Constituição Estadual, o Sr. Governador encaminhou a esta
Casa, por meio da Mensagem nQ 74/96, para exame e
deliberação, o projeto de lei em tela, Que tem por objetivo
autorizar a permuta de imóveis de propriedades do Estado e
da Cooperativa de Eletrificação Rural de Resende Ltda.
Em atendimento à solicitação do Chefe do Executivo para que

fosse atribuído ao projeto regime de urgência na tramitação,
a que se refere o art. 69 da Carta mineira, passa-se ao
exame da referida proposição em reunião conjunta das
comissões competentes.
A proposição foi apreciada preliminarmente, nos termos
regimentais, pela Comissão de Constituição e Justiça, cujo
parecer concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma apresentada.
Agora, compete a esta Comissão examinar a matéria no que
diz respeito à repercussão financeira, nos termos do art.
103, X, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A pretendida permuta afigura-se-nos oportuna aos interesses
de Minas Gerais, visto que, se por um lado o imóvel de sua
propriedade - constituído de um terreno com 1.000m2 (mil
metros quadrados) de área, localizado no Município de
Rezende, RJ - encontra-se sem nenhuma utilização por outro,
o segundo imóvel objeto de troca - constituído de um terreno
com área de 1.100m2 (mil e cem metros quadrados) situado em
território mineiro, no Município de Bocaina de Minas, e de
propriedade da Cooperativa de Eletrificação Rural de Resende
Ltda. - convém à administração estadual para abrigo de
instalações públicas.
No tocante ao aspecto financeiro da medida proposta, cumpre
reportarmo-nos ao art. 2Q da proposição, no qual é
estabelecido que Ba permuta dar-se-á sem ônus para o Estado
e sem torna para as partes".
Esse artigo assim dispõe tendo em vista os laudos técnicos
de avaliação dos imóveis, elaborados por solicitação do
Secretário de Administração. Com efeito, aplicando-se
conceitos derivados da estatística, considerada uma margem
de erro na pesquisa mercadológica, infere-se Que os preços
de ambos os terrenos podem ser considerados equivalentes.

Conclusão



Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
np 636/96 no lQ turno, na forma proposta. -
Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Marcos Helênio, relator -

Miguel Martini - Simão Pedro Toledo - ivair Nogueira - Jorge
Hannas.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
No 637/96

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado envia a esta Casa, por meio da
Mensagem ng 75/96, o projeto de lei em epigrafe, que
objetiva autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Dores do Indaiã.
Publicada no "Diário do Legislativo' de 3/2/96, a
proposição tramita em regime de urgência, devido a
solicitação do Governador constante na referida mensagem, e
vem a esta Comissão, e à de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para, em reunião conjunta, receber parecer.
Esta Comissão passa, então, ao exame dos aspectos

jurídicos, constitucionais e legais da matéria, nos termos
do art. 195, c/c o art. 103, V, 'a', do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela pretende seja dada ao Poder Executivo
autorização para doar imóvel ao Município de Dores do
Indaiá. O terrenode que se trata havia sido doado ao Estado
pelo referido município, em 1959, para a construção de uma
escola de lQ grau. Como não foi dada nenhuma destinação ao
terreno, o município houve por bem reivindicá-lo, com a
finalidade de se construirem, no local, um posto de saúde e
uma escola pública.
Verifica-se, pela documentação apensa ao processo, que o

ato original de doação foi um caso típico de transmissão de
domínio com encargo: o município doou o bem imóvel para que
o Estado nele construísse determinado equipamento
comunitário de interesse público. Recebida a doação, o
donatário se obrigou a cumprir a condição dela decorrente.
Essa circunstância está caracterizada e instrumentalizada em
escritura pública de doação emitida pelo cartório competente
da Comarca de Dores do Indaiá.
Como o Estado não deu ao imóvel o fim previsto,

descurnprindo, assim, a condição imposta no ato da doação, o
bem doado deve reverter ao patrimônio do referido município,
uma vez que não houve o aper feiçoamento do domínio sobre
ele.
O crivo autorizativo desta Casa para a reversão do bem
público em questão vem atender ao art. 61 da Constituição do
Es--do, que estabelece:

61 - Cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do
Governador, não exigida esta para o especificado no aru 62,
dispor sobre todas as matérias de competência do Estado,
especificamente:
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XIV - bens do domínio público;".
Assim sendo, não encontramos óbice constitucional riem legal
à tramitação da matéria.
Entretanto, faz-se mister apresentar emenda à proposição
para melhor adequá-la às exigências de nosso ordenamento
jurídico e da técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
637/96 com a Emenda np 1, transcrita a seguir.

EMENDA No 1
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redação:
"Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer

reverter ao Municíp
i
o de Dores do Indalá imóvel constituído

por um terreno de 3.000m2 (três mil metros quadrados),
situado naquele município, na Rua Benjamim Constant, no
Bairro Buracão, no quarteirão nQ 269 da planta topográfica
da cidade de Dores do Indaiá, confrontando, pela frente,
numa extensão de 30m (trinta metros), com a Rua Benjamim
Constant; pela direita, numa extensão de 100,Sm (cem vírgula
cinco metros), com a continuação da Rua Dr. Ovídio dos
Santos; pela esquerda, numa extensão de 96,20m (noventa e
seis virgula vinte metros), com terrenos da Igreja de São
Sebastião; e, pelos fundos, numa extensão de 40m (quarenta
metros), com via pública sem denominação, conforme o
registro flQ 14.155, a fls. 5 do livro 3 D.D. do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Dores do Indaiã.
Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator
- Jorge Mannas - Marcos Helênio - Ivair Nogueira.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Projeto de Lei nQ 637/96, de autoria do Governador do
Estado, visa a autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Dores do Indaiá.
Apôs o exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria e lhe
apresentou a Emenda nQ 1, cabe, agora, a esta Comissão
examinar a proposição quanto aos aspectos financeiro e
orçamentário, nos termos regimentais.

Fundamentação
Cumprindo as exigências de nosso ordenamento jurídico, a
proposição em exame vem submeter a pretendida alienação de
bem imóvel do patrimônio público ao crivo autorizativo desta
Casa.
O imóvel a que se refere o projeto de lei em tela é bem
público oriundo de doação gravada com encargo que não foi
cumprido pelo donatário. Segundo a doutrina, o
inadimplemento da condição acarreta o não-aperfeiçoamento do
domínio sobre a coisa. Assim, a transferência do imóvel para
o proprietário original é uma conseqüência natural do tipo
de transmissão contratada.



Dessa forma, o projeto em epígrafe não encontra óbice do
ponto de vista financeiro-orçamentário, não acarreta despesa
para os cofres públicos nem tem repercussão na lei
orçamentária. Ele visa a dar uso ao imóvel, destinando-o à
instalação de equipamentos comunitários essenciais ao bem-
estar da população do município.
Além de atender ao interesse público, o projeto não
caracteriza perda patrimonial para o Estado, visto que, na
essência, implica, apenas, a transferência para a esfera
municipal de bem imóvel cujo domínio não se aperfeiçoou,
devido ao não-cumprimento de encargo por parte da esfera
estadual, e que continuará a integrar o patrimônio público.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 637/96 com a Emenda no 1, da comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Marcos Helênio, relator -
Miguel Martini - Simão Pecro Toledo - Ivair Nogueira - Jorge
Hannas.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 638/96

Reunião Conjunta das comissões de Constituição e Justiça e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Governador do Estado, o projeto de lei em
análise visa a fazer reverter imóvel ao Município de Sabará.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 10/2/96, a
proposição, que tramita em regime de urgência devido à
solicitação do Governador do Estado, proferida na Mensagem
no 76/96, vem ás Comissões de constituição e Justiça e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para, em reunião
conjunta, receber parecer.
Esta Comissão passa, então, ao exame dos aspectos
jurídicos, constitucionais e legais da matéria, nos termos
do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

F unda"entação
Trata a proposição de auto ri zar o Poder Executivo a fazer
reverter imóvel ao Município de Sabará, imóvel esse composto
de um terreno de 1.199m2 e de um prédio onde funcionava a
cadeia pública da comarca, havido por doação pelo Estado,
que se incumbia de nele edificar alojamento para o batalhão
da Policia Militar.
Na mensagem que envia a esta Casa, o Governador do Estado
informa que o referido imóvel foi pleiteado pela
municipalidade e se encontra atualmente sem destinação
especial, uma v€: Que o 6Q Batalhão da 24 Cia. da PM, bem
corno a fração dc Corpo de Bombeiros, sediados em Sabará,
acham-se alojados em novo endereço.
A propriedade a que se refere este projeto de lei, com

vinculo de destinação, é restrita e resolúvel e transferida
sob condição especifica. Findo o objetivo a que se destinava
o imóvel, a reivindicação do município é possível porque há
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composição de interesses na devolução e na aceitação do
objeto do contrato de doação.
O crivo autorizativo desta Casa para a reversão do bem
público em questão vem atender ao art. 61 da Constituição do
Estado, que estabelece:
"Cabe a Assembléia Legislativa, com a sanção do Governador,

não exigida esta para o especificado no art. 62, dispor
sobre todas as matérias de competência do -Estado,
especificamente:

XIV - bens do domínio público;".
Assim sendo, não encontramos óbice constitucional e legal á
tramitação da matéria.

Conclusão
Pelas razões exaradas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
638/96 na torna original.
Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator

- Miguel Martini - Marcos Helénio - Jorge Hannas.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nQ
638/96 visa autorizar o Poder Executivo a fazer reverter
imóvel ao patrimônio do Município de Sabarã
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria, cabe agora
a esta Comissão examinar a proposição quanto aos aspectos
financeiros e orçamentários.

Fundamentação
A iniciativa vem prover a necessária autorização
legislativa para que o Estado faça reverter ao Município de
Sabará bem público oriundo de doação gravada com encargo que
não foi plenamente satisfeito, uma vez que o terreno e seu
acessório se encontram atualmente ociosos.
O descumprimento do encargo a que estava adstrito o imóvel
fundamenta a reversão do bem doado. Reza a doutrina que o
inadimplemento da condição imposta no ato da doação acarreta
para o donatário o não-aperfeiçoamento do dominio sobre a
coisa doada. Assim, descumprida a condição com a inexecução
do encargo, a doação se resolve, isto é, se extingue,
podendo voltar o terreno ao patrimônio do município.
Dessa forma, a transferência de domínio da referida
propriedade do Estado para o município não acarreta despesas
para os cofres públicos, nem tem repercussão na lei
orçamentária, razão pela qual não encontramos óbice, do
ponto de vista financeiro-orçamentário, á aprovação da
matéria.

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

Lei nQ 638/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 1996.
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Geraldo Santanna, Presidente - Marcos }elénio, relator -
Geraldo Rezende - Jorge Hannas - Simão Pedro Toledo - Miguel
Martini -

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 499/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Schettino, o projeto em
epigrafe torna obrigatória a cessão de armas e de outros
equipamentos de segurança aos policiais civis.
No lQ turno, foi a proposição aprovada na forma do

Substitutivo nQ 1, apresentado pela Comissão de Constituição
e Justiça. Retorna, agora, o Projeto a esta Comissão para
ser examinado no 2Q turno e ser elaborada a redação do
vencido, que segue anexa e é parte deste parecer.

Fundamentação
Conforme nos manifestamos anteriormente, o projeto em pauta
não indica a fonte de recursos que cobrirá as despesas da
futura lei. Todavia, a Lei Orçamentária nQ 12.041, de 1995,
aprovada para o exercício financeiro de 1996, contempla
dotações orçamentárias para a Secretaria da Segurança
Pública que possibilitam a execução dessas despesas.
Caso ocorra escassez de recursos orçamentários destinados á
citada Secretaria, poder-se-á suplementá-los por meio de
créditos suplementares.

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

Lei no 499/95 no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - João Leite, relator - Glycon

Terra Pinto - Geraldo Rezende - Almir Cardoso.
Redação do vencido no ip Turno

PROJETO DE LEI Hp 499/95
Torna obrigatório o fornecimento de equipamentos de

segurança aos policiais civis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Poder Executivo obrigado a fornecer
equipamentos de segurança aos policiais civis, quando em
exercício de suas funções.
Parágrafo único - Consideram-se equipamentos de segurança
para os fins desta lei revólveres, munições, algemas e
coletes à prova de bala.
Art. 2 - Os critérios de distribuição e de recolhimento
dos referidos equipamentos serão estabelecidos pelo órgão
responsável pela segurança pública.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2p TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 549/95

de Saúde e Ação Social
Relatório

apreço, de iniciativa do Deputado
escopo declarar de utilidade pública

Comissão

O projeto de lei em
Miguel Martini, tem por
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a União das Entidades Filantrópicas do Vale do Jequitinhonha
- UNIVALE -' com sede no Município de Álmenara. -
A proposição foi aprovada no lQ turno, na forma
apresentada, e, nesta fase dos trabalhos, compete a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos
termos regimentais.

Fundamentação
Cumpre-nos salientar o cunho social das atividades
desenvolvidas pela UNIVALE, direcionadas aos setores de
saúde, educação e assistência jurídica aos associados, bem
como reiterar o parecer desta Comissão sobre a matéria,
exarado no 1Q turno, afirmando a legitimidade da proposição
ao conceder à entidade o titulo declaratório de utilidade
pública.

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 549/95 no 2Q turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Hp 985/95
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Carlos Murta, o requerimento em tela
solicita sejam transcritas nos anais da Casa as matérias
veiculadas no jornal "Hoje em Dia", na coluna "Mundo
Cristão", nos dias 4 e 5/12/95, nas páginas 3 e 6,
respectivamente, escritas pelo Pastor Otávio Borja Pinto.
Publicada em 16/12/95, vem a proposição à Mesa para

receber parecer, nos termos dos arts. 246 e 80, VIII, "c",
do Regimento Interno.

Fundamentação
O requerimento em análise está sujeito à apreciação do
Plenário, conforme determina o art. 245, XIII, do Regimento
Interno.
Os limites dentro dos quais pode ou não ser acolhido o
pedido de transcrição de matéria nos anais da Casa são
inferidos da própria redação do supracitado inciso, o qual
estabelece que os documentos ou pronunciamentos não oficiais
a serem transcritos devem ser especialmente relevantes para
o Estado.
As matérias cujas transcrições são propostas pelo
requerimento em exame, publicadas na coluna "Mundo Cristão"
do jornal "Hoje em Dia, nos dias 4 e 5/12/95, sob os
títulos "O PT, a Reforma Agrária e o Resto - la Parte" e "O
PT, a Reforma Agrária e o Resto - Final", versam sobre as
invasões de imóveis rurais que vêm sendo realizadas pelos
sem-terra, bem como sobre a postura politica do PT e de
alguns de seus lideres nesses episódios.
Convém salientar que o autor dos mencionados artigos, ao
analisar os fatos acima, faz severas criticas ao movimento
dos sem-terra, afirmando que "ele perdeu sua conotação
pacifica e ordeira, assumindo contornos de quadrilha e
guerrilha". Discorre, também, sobre a participação do PT,
que dá apoio incondicional a esse movimento. Tece,



101

outrossim, comentários de ordem pessoal sobre alguns
integrantes do mencionado partido, afirmando que., embora
preguem um discurso, têm, na prática, condutas não
condizentes com ele.
Dessa forma, entendemos que a matéria em questão,

conquanto exprima opinião pessoal, traz à discussão assunto
polêmico, servindo, inquestionavelmente, de subsidio para
que a sociedade possa analisar o fato sob diversos ângulos
e pontos de vista.
Consideramos, portanto, que a transcrição dessas matérias
nos anais da Assembléia enquadra-se dentro dos limites
estabelecidos pelo art. 245, XIII, do Regimento Interno.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

nQ 985/95.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 28 de fevereiro de
1996.
Agostinho Patrús, Presidente - Ibrabim Jacob, relator -

Wanderley Avila - Sebastião Navarro Vieira - Rémolo Aloise -
Maria José Haueisen - Ermano Batista - Antônio Júlio.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 5 DE MARÇO DE 1996

ATAS

ATA DA &Og REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM lo DE MARÇO DE 1996

Presidência da Deputada Maria José Haueisen
SUMÁRIO: ABERTURA - 19 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): la Fase:
Ata - Correspondência: - Mensagem no 86/96 (encaminha o
Projeto de Lei nQ 67/96) do Governador do Estado - Oficios -
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei no 672/96 -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Wilson Trópia e
Sebastião Navarro Vieira (2); e das Comissões de Defesa
Social, de Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira
- Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Ermano Batista
e Geraldo Rezende - 2g Fase: Abertura de inscrições -
Leitura de comunicações apresentadas - ENCERRAMENTO.

- ABERTURA
A- s 9h15min, comparecem os Deputados:

Agostinho Patrús - Sebastião Navarro Vieira - Maria José
Haueisen - Ibrahim Jacob - Errnano Batista - Ailton Vilela -
Almir Cardoso - Antônio Roberto - Bilac Pinto - Bonifácio
Mourão - Carlos Murta - Clêuber Carneiro - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Jairo Átaide - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Henrique - Luiz Antônio Zanto
- Miguel Martini - Dlinto Godinho - Péricles Ferreira - Raul
Lima Neto - Simão Pedro Toledo - Wilson Trôpia.
A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen) - 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.

lg 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

-
0 Deputado Ibrahln Jacob, 3o-Secretário nas funções de

lo-Secretário, lê a seguinte correspondência:
"MENSAGEM NO 86/95'

Belo Horizonte. 29 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 transforma a Secretaria de
Estado da Casa Civil do Governo de Minas Gerais e a
Secretaria de Estado de Comunicação Social em Secretaria de
Estado da Casa Civil e Comunicação Social e dá outras
providências.
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A medida ora proposta, como outras cujos estudos estão
sendo concluídos, dá prosseguimento ao amplo conjunto de
providências relacionadas com a reforma da estrutura da
organização administrativa do Poder Executivo, objetivando a
sua ação rápida e imediata na consecução do fim do Estado,
que é, como acentuei na Mensagem no 81/96, o compromisso
prioritário assumido no Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado, que orienta o programa do meu Governo.
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 671/96**
Transforma a Secretaria de Estado da Casa Civil do Governo
de Minas Gerais e a Secretaria de Estado de Comunicação
Social em Secretaria de Estado da Casa Civil e ComunicaçãD
Social e dá outras providências.

Caoitulo 1
Dispos.cão Preliminar

Art. l Q - Ficam transformadas em Secretaria de Estado da
Casa Civil e Comunicação Social a Secretaria de Estado da
Casa Civil do Governo de Minas Gerais e a Secretaria de
Estado de Comunicação Social, de que tratam,
respectivamente, a Lei nQ 9.533, de 30 de dezembro de 1987,
e a Lei no 10.827, de 23 de julho de 1992.

Capitulo II
Da Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação Social

Seção 1
Da Finalidade e da Competência

Aru 2o - A Secretaria de Estado da Casa Civil e
Comunicação Social tem por finalidade prestar assessoramento
direto ao Governador do Estado no desempenho de suas
atribuições constitucionais, nos atos de gestão e
administração dos negócios públicos e em assuntos relativos
à política de comunicação social do Governo do Estado.
Art. 3Q - Para a consecução de sua finalidade compete à

Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação Social:
- coordenar, executar e acompanhar ações de representação

política do Governo do Estado em nível estadual, regional e
nacional
II - executar ou transmitir ordens, decisões e diretrizes

políticas do Governo do Estado;
III - toordenar e acompanhar os assuntos de interesse da
Adminfr--ação Pública do Estado de Minas Gerais junto á
Administração Pública Federal e aos Estados da Federação,
assim como a outros Poderes;
IV - coordenar as medidas relativas ao cumprimento dos
prazos de pronunciamento, parecer e informação do Poder
Executivo às solicitações da Assembléia Legislativa, bem
como o relacionamento com as lideranças políticas do
Governo;
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V - prestar assistência técnica à Bancada mineira no
Congresso Nacional e acompanhar a atividade legislativa de
interesse do Estado de Minas Gerais;
VI - orientar, coordenar e promover atividades do
cerimonial nos contatos governamentais com autoridades
nacionais e estrangeiras;
VII - executar as atividades relativas ao funcionamento e a
manutenção de palácios e residência oficial;
VIII - conferir, processar, registrar, controlar e liberar,
para publicação, os atos administrativos assinados pelo
Governador do Estado;
IX - definir e implantar programas de comunicação social do

Governo do Estado;
X - estabelecer diretrizes de comunicação social, assim
como controlar, supervisionar e coordenar as atividades
desenvolvidas, nesta área, pelos órgãos e entidades da
Administração Pública Estadual, direta e indireta, incluida
sociedade sob o controle do Estado;
XI - desenvolver pesquisas de opinião pública para sugerir
a reorientação, quando necessário, da atuação do Governo do
Estado, visando ao atendimento das demandas da sociedade;
XII - promover a divulgação, em caráter estritamente
informativo, das principais atividades desenvolvidas pela
administração direta e indireta do Estado;
XIII - assessorar o Governador do Estado no relacionamento
com a imprensa local, nacional e estrangeira, visando à
centralização e ao ordenamento de intercâmbio de informações
entre o Governo do Estado e a sociedade;
XIV - planejar e implantar campanhas de interesse social
em cooperação com órgãos e entidades públicas estaduais;
XV - coordenar e executar a administração de recursos
orçamentários e financeiros destinados à publicidade,
imprensa e relações públicas dos órgãos e entidades da
Administração Pública Estadual, no âmbito do Poder
Executivo;
XVI - exercer, no âmbito do Poder Executivo, a
administração de convênios e contratos de prestação de
serviços de comunicação social dos órgãos e das entidades da
Administração Pública Estadual com empresas especializadas;
XVII - exercer outras atividades correlatas que lhe forem

delegadas.
Seção II

Da Estrutura Orgânica
Art. 4g	- A Secretaria de Estado ca Casa Civil e

Comunicação Social tem a seguinte estrutura orgânica:
- Secretaria-Geral do Governador do Estado;

II - Gabinete;
III - Assessoria do Cerimonial e Relações Públicas;
IV - Assessoria Técnica;
V - Assessoria de Planejamento e Coordenação;
Va - Centro de Planejamento e Orçamento;
Vb - Centro de Informação e Racionalização.
VI - Superintendência de Administração e Finanças;
VIa - Diretoria de Contabilidade e Finanças;
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VIc - Diretoria de Documentação; -
VId - Diretoria de Apoio Dperacional
VII - Secretaria Adjunta da Casa Civil:
Vila - Assessoria de Atos;
VIIb - Coordenadoria de Assuntos Governamentais;
VIIc - Coordenadoria de Assuntos Parlamentares;
VIIÓ - Diretoria de Administração de Palácios;
VIle - Diretoria de Manutenção.
VIII - Secretaria Adjunta de Comunicação Social
VIIIa - Assessoria de Articulação Interna;
VIIIb - Assessoria de Articulação Externa;
VIIIc - Superintendência de Imprensa:
VIIIc.l - Diretoria de Imprensa;
VItIc.2 - Diretoria de Produção;
VITId - Superintendência de Publicidade:
VIIId.l - Diretoria de Propaganda;
VJIId.2 - Diretoria de Apoio á Midia.
Parágrafo único - A descrição e a competência das unidades

administrativas mencionadas neste artigo serão estabelecidas
em decreto.

Capitulo III
Dos Órgãos Subordinados e das Entidades Vinculadas

Art. s - Integram a Secretaria de Estado da Casa Civil e
Comunicação Social
I - por subordinação:
a) Conselho Estadual de Comunicação Social
b) Escritório de Representação do Governo do Estado de

Minas Gerais em Brasília;
c) Escritório de Representação do Governo do Estado de

Minas Gerais em São Paulo;
d) Escritório de Representação do Governo do Estado de

Minas Gerais no Rio de Janeiro.
II - por vinculação:
a) Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais;
b) Departamento Estadual de Telecomunicações - DETEL-MG;
c) Rádio Inconfidência Ltda.
Art. 6 - O inciso II do artigo 66 da Lei nQ 11.406, de 26

de janeiro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 66 - ............................. .......
II - O Secretário de Estado da Casa Civil do Governo de

Minas Gerais, Que será o seu Secretário-Geral;"
Capitulo IV
Dos Cargos

Art. 7Q - Os cargos de provimento efetivo e em comissão
Previstos nos Quadros II, 111.1 e 111-2 dos Anexos I-C e 1-E
do Decreto nQ 36.033, de 14 de setembro de 1994,
respectivamente, da Secretaria de Estado da Casa Civil do
Governo do Estado de Minas Gerais e Secretaria de Estado de
Comunicação Social, OS Quais compõem o Quadro Especial de
Pessoal a Que se refere o artigo 41 c:- mencionado Decreto,
serão relotados na Secretaria de Estaco da Casa Civil e
Comunicação Social.
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IQ - Excetuam-se do disposto neste artigo os cargos de
provimento em comissão transformados ou extintos nos termos
dos artigos 9g e 10 desta lei.

- Os atuais servidores ocupantes de cargo efetivo e
detentores de função pública com exercício nas Secretarias
transformadas por esta lei passam a exercer as suas funções
na Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação Social.
Art. SQ - Passa a denominar-se Chefe da Assessoria do
Cerimonial e Relações Públicas, o cargo de Chefe do
Cerimonial do Governo do Estado, de que trata o artigo BQ da
Lei np 10.521, de 13 de novembro de 1991.
Art. 9Q - Os cargos a seguir relacionados, observado o
disposto no artigo 2Q do Decreto nQ 37.711, de 29 de
dezembro de 1995, ficam transformados:

- em 1 (um) cargo de Assessor Chefe, código MG-24 (AH-
24), 1 (um) cargo de Diretor II, código MG05-VG-VG91,
símbolo 5-02, lotado no Gabinete do Vice-Governador do
Estado;
II - em 2 (dois) cargos de Assessor-Chefe, código MG-24
(AH-24), 2 (dois) cargos de Diretor II, código MG-05-GCS3 e
GC57, símbolo 5-02, lotado na Secretaria de Estado da Casa
Civil do Governo de Minas Gerais;
III - em 1 (um) cargo de Assessor de Comunicação, código

MG-19 (AM-19), 1 (um) cargo de Diretor II, código MG-05-
5C71, símbolo 5-02, lotado na Secretaria de Estado de
Comunicação Social
IV - em 1 (um) cargo de Assessor II, código MG-12 (AD-12).
1 (um) cargo de Diretor 1, código MG06-SC526, símbolo 5-03,
lotado na Secretaria de Estado de Comunicação Social;
V - em 2 (dois) cargos de Assessor I. código AS-01, símbolo
10/A, 2 (dois) cargos de Supervisor III, códigos CH03-GC75 e
GC 98, símbolo 10/A, lotado na Secretaria de Estado da Casa
Civil do Governo de Minas Gerais.
Art. 10 - Ficam extintos os cargos de orovimento em
comissão constantes no Anexo desta lei-
Art. 11 - A relotação, identificação ou codificação dos
cargos de que tratam os artigos 7Q e 9Q será feita por meio
de decreto, alterando-se a denominação da classe no
respectivo Quadro de Carreira, se for o caso, relativamente
à relotação de cargos de provimento efetivo ou de função
pública.

Capitulc V
Das Disposições Finais

Art. 12 - A Secretaria de Estado da Casa Civil e
Comunicação Social é a sucessora, para todos os efeitos
legais, da Secretaria de Estado da Casa Civil do Governo de
Minas Gerais e da Secretaria de Estado de Comunicação
Social
Art. 13 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado da
Casa Civil e Comunicação Social, os contratos, convênios,
acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pelas
Secretarias transformadas por esta lei.
Art. 14 - A Secretaria de Estado da Casa Civil e
Comunicação Social absorverá o patrimônio, os bens, as
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do Governo de Minas Gerais e da Secretaria de Estado de
Comunicação Social-
Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 16 - 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
Interna.
* - Publicado de acordo com o texto original.
** - O anexo mencionado foi publicado na edição do Diário

do Legislativo de 5/3/96.
OFICIOS

Do Sr. Márcio Rodrigues, Deputado Federal, agradecendo o
convite para participar da reunião solene realizada em
15/2/96.
Do Sr. Afonso Arinos de Campos Gandra, Prefeito Municipal
de Itamarandiba, comunicando que, em atendimento ao que
dispõe a Lei nQ 37, de 18/1/96, foi organizada a Comissão
Paritária do novo Município de Aricanduva e informando a sua
composição. (- A Comissão de Assuntos Municipais,)
Do Sr. Epaminondas Fuigêncio Neto. Procurador-Geral de
Justiça, solicitando apoio da Presidência desta Casa à
realização de seminário regional que o Ministério Público do
Estado promoverá no Município de Uberaba nos dias 28 e
29/3/96.
A Sra. 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 672196

Revoga dispositivos da Lei flQ 12.053, de 5 de janeiro de
1996, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica revogado o art. 9g da Lei nQ 12.053, de 5 de

janeiro de 1996, repristinando-se o art. 1Q da Lei nQ 6.806,
de 5 de julho de 1976.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 29 de fevereiro de 1996.
Maria José Haueisen
Justificação: O art. 9Q da Lei ng 12.053 é fruto de emenda

parlamentar, apresentada em 2Q turno pelo relator do então
Projeto de Lei nQ 199/95. A emenda que resultou nesse artigo
alterou a Lei ng 6.806, que dispunha sobre o pagamento de
pensão mensal vitalícia a viúvas de ex-chefes do Poder
Executivo do Estado.
Em seu parecer, o relator fundamenta a apresentação de sua

emenda na necessidade de "promover a adequação de antigas
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normas estaduais, que mereciam revisão, por estarem

desatualizadas".
Entretanto, O que foi chamado de 'adequação' e "revisão"
nada mais era do Que a criação de mais uma aposentadoria
privilegiada, a ser paga aos Governadores eleitos, após
quatro anos de mandato.
Aprovada pela Assembléia, a matéria foi sancionada pelo
Governador Eduardo Azeredo, resultando então no art. 9g da
Lei nQ 12.053.
Tão logo a matéria foi sancionada, toda a opinião pública
se manifestou, revoltada com a postura do Governador de
legislar em causa própria, criando mais uma aposentadoria
precoce, exatamente quando milhares de servidores estão
sendo demitidos sob o argumento de que é preciso reduzir os
gastos com a folha de pagamento.
Acuado, o Palácio da Liberdade divulgou nota oficial
argumentando que a aposentadoria dos governadores está
prevista em lei há mais de 20 anos e que o artigo em questão
apenas trata de reajustar o valor das aposentadorias já
pagas a diversos ex-Governadores.
Ao fazer tal afirmação, o Palácio faltou com a verdade,
demonstrando não conhecer a legislação estadual que regula a
matéria.
Até a sanção da Lei nQ 12.053, havia em nosso Estado leis
que determinavam o pagamento de pensão apenas a viúvas de
ex-Governadores, e não, a estes. Fica claro para nós,
portanto, que a verdadeira intenção dos autores da emenda
resultante no tão criticado art. 9Q era a criação de uma
nova aposentadoria especial, devida aos Governadores. Isso é
comprovado pela simples leitura da parte final do artigo,
que teve o cuidado de determinar Que OS beneficios até então
concedidos apenas às viúvas de ex-Governadores fossem
"integralmente concedidos ao titular eleito, cessada a
i nvest i dura".
Como se pode ver, é cristalina a intenção do Governador
Eduardo Azeredo de criar mais uma aposentadoria
privilegiada.
Por não concordarmos com essa medida, que discrimina

milhares de trabalhadores brasileiros, propomos esse projeto
de lei, que tem o objetivo de restaurar a ordem jurídica
anterior, que previa o pagamento de pensão mensal apenas a
viúvas de ex-Governadores.
O Projeto não encontra óbice de natureza constitucional ou
legal, uma vez que a apresentação de proposição sobre
matéria não é de iniciativa privativa do Governador do
Estado.
Também não há afronta à Constituição da República, que não
prevê a hipótese da aposentadoria especial para
Governadores.
Caberá portanto ao Legislativo mineiro demonstrar que Minas

não está a favor da concessão de aposentadoria-privilegiada
para seus Governadores.
- 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. - -

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Wilson Trópia e Sebastião Navarro Vieira (2) e das Comissões
de Defesa Social, de Saúde e Ação Social e de Fiscalização
Financeira.

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

Batista.
O Deputado Emano Batista - Sra. Presidente, Srs.

Deputados; a Nação, com o seu esforço pelo desenvolvimento e
à mercê de circunstâncias de âmbito mundial, passa por um
dos mais importantes momentos de definição sócio-econômica.
Há, portanto, urna justificada preocupação por parte de cada
um dos Estados membros da Federação no sentido de lutar
efetivamente pelos seus interesses, segundo a dimensão da
potencialidade de seus recursos, das suas tradições e de seu
significado estratégico para o contexto: comportamento
normal, útil e salutar.
De nossa parte, não nos podemos esquecer de que Minas
sempre foi, é e será um termômetro que medirá a vocação do
nosso Pais, na sua afirmação e no seu desempenho,
considerando-se o vigor de nossos recursos naturais, a
tradição empreendedora de nossa gente, a nossa
potencialidade efetiva para criar e realizar,
freqüentemente, à deriva dos incentivos oficiais da União.
Os grandes feitos de definição histórica de nossa Pátria não
surgiram nestas terras alterosas por acaso, nem por mera
obra do destino. A forma corno nos dedicamos às causas
justificam os sucessos. Configura-se, pois, como afirmação
de procedente eloqüência aquela de que o Brasil só será,
realmente, grande na medida em que Minas o for,
desencadeando um processo.
Minas não pode, assim, perder o trem da história. Os

entraves que temos vivido na área sócio-econômica decorrem,
por certo, do esvaziamento sofrido pelo nosso Estado,
sobretudo, por força de omissões imperdoáveis, incidentais,
fruto de um injustificável comodismo nosso.
Não é necessário que o Brasil clame abertamente pela
liderança de nossa iniciativa porque, em verdade -
consideremos sem ufanismo tolo -, essa é a tônica, é a
verdade latente, fundada no tempo, por força do óbvio.
Há de acontecer agora, sem perda de tempo, a união de todos

os esforços para garantir ao Estado a continuidade do seu
aquecimento econômico. Todas as forças vivas mineiras têm,
necessariamente, de se unir para reivindicar um tratamento
condigno, de compromisso maduro, por parte do Governo
Federal, para com a expressão, a potencialidade, a
realidade, a situação e os reclamos de Minas.
Chega, basta, já é passada essa lamentável, negra e
injustificada fase de vermos, afoitamente, o Estado relegado
a um vexatório plano secundário, impróprio para as suas
dimensões, em todos os sentidos, mas, sobretudo, pela
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submissão de viciadas lideranças aos interesses de uns
poucos - quando não, ao seu particular -, em detrimento da
grandeza do nosso povo e da nossa terra.
Já não se pode deixar para amanhã a decisão. Postergar
seria sucumbir fragorosamente, seria um suicídio que a
história provinciana não perdoaria. Chegou o momento de
jogar com toda a nossa força política, é hora de recompor o
prestigio do nosso peso e da nossa importância, inclusive,
usando os meios coercitivos necessários, no sentido de fazer
valer os nossos interesses para a conquista daquilo que, por
direito natural, nos cabe.
Não é admissível que a segunda maior Bancada do Congresso,
a mineira, aceite passivamente o protecionismo deliberado,
para que os novos e programados investimentos ocorram em
locais cuja infra-estrutura não justifique, ou não comporte
a iniciativa, mas, simplesmente, para atender a composições
políticas totalmente questionáveis ou, simplesmente,
reprováveis.
Só não enxerga a verdade quem não a quer. As manobras para
a canalização de investimentos para determinados pontos do
Pais é flagrante e, certamente, em detrimento da economia do
nosso Estado. Vivemos o momento da razão, da lógica
econômica. Não precisamos ir a Brasília de chapéu na mão.
Brasilia tem uma dívida moral e econômica conosco muito
maior do que a mera aparência. Portanto, é Brasilia que tem
de vir até nós, sob o pálio de uma justa procedência, para
recompor os recursos que daqui foram tirados, em se
considerando que, no caso, a nossa tolerância, até agora,
foi produto do espírito de solidariedade para com esses
coirmãos no desenrolar de fases criticas, agora passadas.
Está faltando a Minas a iniciativa, a presença firme nas
decisões que programem ou deliberem sobre os novos
investimentos.
Por outro lado, internamente, não nos podemos perder com as
questões de escala secundária. Enquanto gastamos um tempo
desmedido usando a pura dialética para discutir sobre a
letra, outros estão cuidando, diligentemente, da treta;
dessa maneira, vão na nossa frente para conseguir a água
pura da fonte. Na guerra dos incentivos, devido à nossa
morosidade e ao nosso poder de decisão tardio, acabamos
perdendo vários pontos; deixamos que outros tomem a
iniciativa e obtenham favores, quando o nosso Estado pode
oferecer muito mais vantagens, pode antecipar-se, porque tem
o que dar para atrair novos investimentos. Agora mesmo,
estamos vendo passivamente. a bem da verdade, o assédio de
outros Estados para tirar a implantação da Mercedes em Juiz
de Fora, que é o local tecnicamente preferido. O mesmo
acontece com relação á Renault, que tem um pé em nosso
Estado. As vantagens fiscais, os vários estímulos para a
instalação de novas indústrias, a promoção inteligente e
oportuna de nossas potencialidades são fatores não
descartáveis, porque óbvios.
Não podemos ser tímidos nesse mister, porque a economia, na
base em que está posta hoje, implica em atitudes incisivas,
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lúcidas; do contrário, não se consegue convencer nenhum
investidor potencial. -.
Mas, surpreendentemente, têm ocorrido fatos injustificáveis
nesse setor, o que deploramos, lamentamos. Observem, nobres
colegas, que o Governo do rico e poderoso Estado de São
Paulo, com toda a sua autonomia e seus inúmeros motivos de
atração, remeteu á sua Assembléia Legislativa um ousado
projeto de lei que institui o Programa Estadual de Incentivo
ao Desenvolvimento Industrial, numa iniciativa bem
orientada, dadivosa, que garante a sua hegemonia e a
continuidade de seu crescimento. Está patente que São Paulo
não se acomoda com a idéia de que a economia forte atrai
por si, mais investimentos.
Minas, realmente, se lançou na vanguarda do projeto de
incentivos fiscais, mas, convenhamos, acomodou-se no tempo,
ou na esperança de que as coisas acontecessem por si, OU,
pelo menos, num ritmo muito aquém do que era de se esperar.
A gestão dos recursos, nos termos do projeto paulista, será
feita pelo Banco do Estado de São Paulo S.A. - BANESPA -,
instituição que, até poucos dias, vivia uma situação de
penúria, e foi, complacentemente, atendida pelo Governo
Federal, teve sobrevivência garantida pelo erário público da
União. Nos termos desse projeto, que tramita na Assembléia
paulista, em regime de urgência, os recursos do fundo
destinam-se a novos investimentos que vierem a instalar-se
naquele Estado, ou à ampliação dos já existentes. Assim, o
questionável BANESPA deverá brindar a iniciativa privada,
particularmente a estrançera. com robustos financiamentos,
prazos de até 12 anos, carencia de 10 anos, durante os quais
serão pagos juros de apenas 5% ao ano, sem a necessidade de
outra amortização. E é nessa conjugação do elástico Denodo
de carência com os juros anuais baixos que São Paulo está
procurando, objetivamente, ganhar a guerra fiscal. A
carência dilatada é o algo a mais, porém, de notável efeito
de convencimento na área da economia. Da mesma forma, esses
financiamentos oficiais, através do BANESPA, terão correção
monetária equivalente a 30% da variação do índice oficial de
inflação, o que é insignificante para uma economia que tende
para a estabilização, na forma do plano oficial. Da mesma
forma, segundo o projeto, o Estado de São Paulo dá incentivo
extra aos investidores, fixando que a arrecadação tributária
ficará, durante os 10 anos de carência, restrita a 9% do
faturamento mensal proveniente do investimento, excluídas as
exportações que estão isentas. Além disso, o Executivo
paulista estará autorizado a conceder prazo especial de 5
anos para o pagamento d€ ICMS para a indústria ou
agroindústria, nos limites de até 75% sobre o imposto devido
nos períodos de apuração.
Ora, esse plano ousado do Governo paulista tem respaldo,
está alicerçado em garantias e coberturas oficiais de ordem
maior. E por quê? E de se perguntar: por que Minas não toma
o mesmo tipo de iniciativa, para garantir o seu progresso
necessário? Por que a timidez? Por que a morosidade na
iniciativa? Temos de abandonar a visão menor do fenômeno
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econômico para pensar e usar a visão maior, voltada para o
amanhã, com desprendimento, coragem, sem apego às
vicissitudes da microeconomia, mas abraçando a macroeconomia
como exclusivo caminho válido para a redenção que há muito
se espera. É imperioso que se pense de forma adulta.
Não podemos pensar em termos de migalhas eventualmente

arrecadadas pelo erário, quando existem no Estado milhões de
braços coestaduanos esperando por uma oportunidade num
difícil mercado de trabalho. Temos de convir que o combate
ao desemprego é o mais importante de todos os programas,
considerando-se a realidade brasileira, e Minas não pode
postergar essa verdade- Temos, disparadamente, o maior
potencial e a maior produção energética do Pais;
concentramos, portanto, maior capacidade para garantir
crescimento industrial em ritmo compatível com as nossas
necessidades. Por força das injunções geográficas, muito
mais do que por fatores de ordem política, dispomos da maior
rede viária do Pais, o que é outro fator favorável . À mão-
de-obra fácil, barata, especializada, pacifica, sem
transtornc's com o elemento do ônus social contrasta com a
realidade difícil de outros Estados, que, até agora,
disputam e ganham a oportunidade dos investimentos. Não
podemos continuar sendo um Estado exportador de boa mão-de-
obra e sede de indústrias meramente extrativas, inclusive,
porque nem todos podem, ou, muito menos, querem submeter-se
a um inglório êxodo.
Ás disputas, através dos incentivos, sem interferências de

ordem maior, são, de certa forma, válidas porque atendem ao
fator social e devem ser dosadas segundo a extensão do
potencial de oferta, na forma e nos termos da
disponibilidade de cada um. Não podemos competir por
competir, sem o compromisso de ganhar. Ganhar, na espécie, é
fundamento da sobrevida. O que não se entende nem se aceita
é sucumbir diante de promessas vás, às vezes, até,
zombeteiras, quando os fatos, os estímulos diversos e
dirigidos continuam a acontecer aceleradamente, em outros
lugares.
Há um procedente e sério clamor de nosso povo pelo
florescimento Imediato de novas oportunidades de
crescimento. Nossa gente já não aceita nivelar-se por baixo,
com base no exemplo do pior, do 'status' vencido, da
política ultrapassada. Espera-se um arejamento convicto.
Para que nos posicionemos em condição de igualdade, de
competição efetiva, quero exortar o Governo do Estado a
enviar a esta Casa, no ãmbito de sua competência e com a
brevidade possível, um projeto de lei sério, pragmático, de
profundidade e fôlego, segundo um plano compatível com a
nossa realidade e predestinação, o qual dê novo alento aos
incentivos que atraiam investimentos novos e consideráveis,
porque justos. Por outro lado, temos de nos convencer, da
necessidade premente para que se faça com convicção e
determinação a união de todas as forças vivas de Minas, a
partir desta Casa, de nossa Bancada no Congresso, pela
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defesa dos interesses que não são de uma classe em
particular, mas de todo o povo mineiro. -
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo

Rezende.
O Deputado Geraldo Rezende - Sra. Presidente, Srs.
Deputados, ouvi com bastante atenção o pronunciamento do
Deputado Errnano Batista, que me antecedeu nesta tribuna, o
qual versou sobre um tema dos mais emergentes no Estado de
Minas Gerais e no Brasil.
Vejam bem, a crença que temos no Plano Real é uma crença
real porque, na verdade, ele estancou a inflação. Inclusive,
fundamentalmente na minha base eleitoral, tenho debatido
muito esse assunto. Sou oriundo da classe trabalhadora.
Trabalhei 23 anos e 6 meses com carteira assinada na minha
terra e vejo, hoje, os meus colegas trabalhadores passando
por um grande sofrimento, ou seja, o desemprego.
Hoje, os jornais de Minas Gerais publicam que só Belo

Horizonte tem 194 ou 197 mil desempregados. Fico a imaginar
que o Governo precisa, na realidade, dar uma solução, não
uma solução total, pois seria uma utopia, mas pelo menos
parcial, para amenizar um pouco o sofrimento e a ansiedade
daqueles pais de família que procuram um lugar para
trabalhar e ganhar honradamente o seu sustento e o da sua
família.
Gostaria de parabenizar o De p utado Ermano Batista pela sua
visão progressista, de futuro. Foi um pronunciamento
histórico para esta Casa, e é bom que isso fique gravado
aqui. E desse tipo de pronunciamento que a Casa precisa-
Outro dia, vindo de Brasília, vi no jornal "Gazeta
Mercantil" uma noticia que trazia a foto da Ministra
Dorothéa Werneck. Fiz questão de recortar tal matéria, que
dizia o seguinte: (-Lê:)
"O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -

BNDES - vai passar a financiar investimentos fixos para a
instalação de empresas brasileiras no exterior. O novo
programa - que analisará caso a caso - vai beneficiar
setores industriais que comprovadamente necessitem instalar
uma unidade produtiva lá fora como condição básica para a
garantia e o aumento de sua competitividade interna e
internacional
Não entendi nada. Instalar empresa lá fora para competir
internacionalmente? Como? O salário de lá é dez vezes maior
que o salário daqui. Como é que ele vai ter preço para
competir externamente? Definitivamente, não tem. E para
competir internamente? Às outras já estão lá, instaladas há
muito tempo, competindo internamente. Como é que o Governo
vai montar uma indústria, produzir lá fora, com salários
mais altos, e vir paralelamente para competir com as que
estão aqui? Não, honestamente, não consigo entender. Não sei
se sou um pouco menos inteligente do que a média dos
brasileiros e o Presidente da República, mas não dá para
entender. Dizia ainda a noticia: (-Lê:)
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setor de autopeças será o primeiro a ser contemplado,
pois, segundo diagnósticos feitos pelo Banco, é uni dos que
claramente preenchem esse requisito."
O Deputado Ermano Batista disse que a Mercedes será
instalada em Juiz de Fora. Eu não acredito nisso, mas tudo
bem. Por que não instalar essas fábricas de peças e
componentes em Juiz de Fora, Ubá, Cataguases, ou sei lá
onde? Por que instalá-la na Pensilvânia? Continuando, a
matéria anunciava: (-Lê:)
"A proposta foi anunciada pelo Diretor de Planejamento do

BNDES, Sérgio Besserman, após reunião, ontem, na sede do
Banco, no Rio, cor» a Ministra da Indústria, do Comércio e do
Turismo, Dorothéa Werneck. Essa proposta faz parte de um
elenco de medidas a serem adotadas em conjunto com o BNDES e
o MICT para a reestruturação- industrial de setores
considerados mais vulneráveis á concorrência internacional e
que sejam importantes geradores de emprego de mão-de-obra.
Por que a sede do BNDES não é na Capital Federal, em
Brasília, em vez de ser no Rio? Já começa tudo errado. (-
Lê:)
"As condições financeiras dos empréstimos destinados a
investimentos no exterior, assim como demais setores
industriais a serem contemplados, deverão estar definidas em
dois meses. Enfático, Besserman fez questão de ressaltar que
jamais vamos financiar realocação de plantas industriais do
Brasil para o exterior. Mas, se uma indústria de autopeças
brasileira, para se manter fornecedora no Brasil, precisar
estar na Pensilvânia, vamos estudar esse apoio.
Vai gerar emprego e mão-de-obra, na Pensilvânia. Penso que
a contabilidade da mão-de-obra deles é indireta. Fabrica-se
lá e vende-se aqui.
Segundo ele, a proposta do Banco é no sentido de manutenção
e geração de empregos no Brasil
Quer dizer, eu falei na Pensilvânia, mas não é só ali; ele
apenas abriu essa possibilidade, mas pode ser em Miami, pode
ser em Atlanta, na Georgia, ou em Connecticut, etc.
O setor de autopeças será ainda apoiado por um programa

especifico de financiamento para investimentos internos. As
empresas do ramo poderão tomar empréstimos no BNDES -
prestem atenção: Banco de Desenvolvimento Econômico e Social
- mediante a apresentação de contrato de fornecimento
firmado com uma montadora. Ou seja, as montadoras do setor
automobilístico passarão a ser uma espécie de avalista da
operação, dispensando, dessa forma, a apresentação de
garantias bancárias por parte das indústrias de autopeças de
pequeno porte. Com essa modalidade de empréstimo integrado,
voltado á formação de redes verticalizadas de produção entre
montadoras e autopeças, o Banco pretende resolver os
problemas de acesso ao crédito ás pequenas e médias empresas
do setor, segundo afirma o Diretor de Planejamento do Banco.
Essa modalidade de empréstimo integrado já foi inaugurada
pelo Banco, há cerca de 15 dias, com a aprovação de
financiamentos á rede de empresas fornecedoras de bens e
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serviços à Companhia Siderúrgica Nacional - CSN -, de Volta
Redonda, RJ
Os setores de autopeças, brinquedos, materiais de
construção e indústria pesqueira foram os setores
industriais analisados ontem, durante reuniões técnicas
entre especialistas do BNDES e do MICT. Na próxima semana,
os encontros técnicos incluirão os setores de móveis, papel
e celulose, bens de capital e viticultura.
As indústrias têxtil e de calçados, que reclamam da forte
concorrência internacional, já foram objeto de análise em
reuniões anteriores. Segundo antecipou a Ministra Dorothéa,
esses dois setores, juntamente com o de autopeças, passarão
a ser contemplados pelo Programa de Financiamento a
Exportações - FINAMEX -, do BNDES. Até o momento, o FINAMEX
só concede financiamentos a exportações de bens de capital.
Mas o Banco estuda a possibilidade de ampliar o programa a
outros segmentos.
Ainda na área do comércio exterior, o BNDES vai passar a
atuar de forma mais efetiva nos grupos governamentais de
estudos para a implementação de um seguro de crédito a
exportações no Brasil. A idéia é concluir, até junho
próximo, urna proposta para a estruturação e o aparato
institucional do seguro.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, como brasileiro e como

mineiro, não posso concordar, de forma nenhuma, com isso que
está aqui escrito. Não posso concordar com esse projeto, ou
anteprojeto, que está sendo esboçado Meu Deus! Trata-se de
um Banco de Desenvolvimento Social! Onde está o social de
nosso Pais? um Pais carente, que está com as taxas de
desemprego lá no alto, vai financiar esse programa (com
recursos de brasileiros, naturalmente), para que se instale
na Pensilvânia, na Georgia, ou sei lá onde!? Vai favorecer
os empregos e gerar os impostos lá fora!? Não, Sra.
Presidente, Srs. Deputados, não posso concorcar' com isso.
Temos que debater o assunto. Quero parabenizar o Deputado
Ermano Batista, que foi muito feliz em seu pronunciamento.
De minha parte, utilizei-me de uma noticia de jornal, mesmo
porque não tenho a competência e a capacidade que tem o
Deputado Ermano Batista, tanto em sua eloqüência quanto na
visão extraordinária que tem do assunto - visão que, em seu
discurso, repassou para todos nós e para os mineiros de modo
geral
o fato é que não podemos concordar com esse orojeto. Assim,

quero fazer coro às idéias do Deputado Errano Batista (que
tem todo nosso apoio). Quero, também, alertar aos
brasileiros e aos mineiros: vamos refletir mais sobre a
questão social brasileira; são nossos conterrâneos, nossos
irmãos, que estão desempregados. De acordo com pesquisa
oficial, em Belo Horizonte, existem quase 200 mil
desempregados. Vejam que Belo Horizonte é a Capital do
Estado; é o centro onde se concentram as maiores indústrias
de Minas Gerais. Imaginem os senhores no interior, onde não
existe a oportunidade de emprego, a não ser no pequeno
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comércio, nas pequenas e médias cidades, pois não existe uma
indústria, uma empresa para absorver a mão-de-obra local.
Na realidade, Minas Gerais deve ter hoje, seguramente, um
milhão de desempregados. Como é que vamos resolver esse
problema? Vamos estancar somente a inflação e pronto, dando
por liquidado o assunto? Se o povo quer comer, estão ai os
produtos, mas e para comprar a comida, como é que se vai
fazer? De onde será tirado o dinheiro? Têm muitas coisas no
Governo com as quais não podemos concordar e contra as quais
temos que gritar. Essa é uma delas, e estou gritando.
Quero pedir aos caros colegas desta Casa de leis que
reflitam mais sobre a questão nacional. Não vamos nos
entusiasmar muito só com a questão da retenção da inflação,
que foi ótimo, ninguém nega isso. Todos nós devemos apoiar,
mas vamos pensar no desenvolvimento futuro, numa coisa mais
para a frente. Muito obrigado.

2a Fase
Abertura de Inscrições

A Sra. Presidente - A Presidência passa à 2a fase do
Pequeno Expediente, compreendendo a leitura de comunicações
e 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 do teor

das comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Wilson Trópia - informa que continua como Líder do Partido
Verde (Ciente. Publique-se. Cópia às Lideranças e à
Gerência-Geral de Apoio às Comissões.); Sebastião Navarro
Vieira (2) - falecimento do Sr. José Roberto Magalhães
Teixeira, em Campinas, e do Sr. Pedro Severino Neto, em
Poços de Caldas (Ciente. Oficie-se.); pela Comissão de
Defesa Social - aprovação, na lia Reunião Ordinária, do
Requerimento flQ 859/95, do Deputado Kemil Kumaira; pela
Comissão de Saúde e Ação Social - aprovação, na 34a Reunião
Ordinária, dos Projetos de Lei ns 464, 465, 467, 472, 493,
496, 633 e 542/96, dos Deputados Ailton Vilela, Sebastião
Navarro Vieira, Ivair Nogueira, Arnaldo Penna, Leonidio
Bouças, Arnaldo Canarinho, Wanderley Ávila e Sebastião
Helvécio, respectivamente; e pela Comissão de Fiscal izaçãc
Financeira e Orçamentária - aprovação, na 21a Reunião
Ordinária, do Requerimento nQ 967/95. do Deputado Miguel
Martini (Ciente. Publique-se.).

ENCERRAMENTO
A Sra. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem
feitas, Lideres inscritos nem oradores para o Grande
Expediente, a Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a ordinária de debates de segunda-feira, dia
4, às 20 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA Sa REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e
dois de novembro de mil novecentos e noventa e cinco,
reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Geraldo
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Santanna, Simão Pedro Toledo, Arnaldo Penna e Leonidio
Bouças, membros da Comissão de Constituição e - Justiça;
Miguel Martini, Marcos Helênio, Jairo Átaide e Ajalmar Silva
(substituindo este ao Deputado Romeu Queiroz, por indicação
da Liderança do P506), membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os
trabalhos e esclarece que, nos termos do edital de
convocação, a reunião se destina a apreciar os Pareceres
para o lp Turno do Projeto de Lei nQ 550/95, do Governador
do Estado, que autoriza o Estado de Minas Gerais a realizar
operação de crédito para os fins que menciona. Em seguida,
solicita ao Deputado Simão Pedro Toledo que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes e informa que, nos termos
regimentais, os Deputados Leonidio Bouças e Miguel Martini
foram designados relatores do mencionado projeto, pelas
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, respectivamente. Encerrada a l
parte dos trabalhos, passa-se à 2a fase da Ordem do Dia. Com
a palavra, o Deputado Leonidio Souças emite parecer,
mediante o qual conclui pela constitucionalidade, pela
juridicidade e pela legalidade do projeto. Em seguida, o
Presidente passa a palavra ao Deputado Miguel Martini, que
emite parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da
matéria com as Emendas flQS 1 a 3. Colocados em discussão e
votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados por
unanimidade Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Miguel Martini - Marcos
Helênio - Jorge Hannas - Simão Pedro Toledo - Ivair
Nogueira.
ATA DA 99 REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA,
NO PRAZO DE 120 DIAS, INVESTIGAR A EXISTÊNCIA DE ESCRAVIDÃO
POR DÍVIDAS DE TRABALHO NO DESMATAMENTO E PRODUÇÃO DE CARVÃO
VEGETAL NA REGIÃO NORTE DE MINAS
Às quinze horas do dia vinte e dois de novembro de mil
novecentos e noventa e cinco, reúnem-se no Plenarinho 111 os
Deputados Almir Cardoso, Carlos Pimenta, Gil Pereira e
Ojalma Diniz, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Almir Cardoso,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Carlos
Pimenta que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O
Deputado Carlos Pimenta acusa o recebimento de oficio
enviado pelo Subdelegado do Trabalho de Montes Claros, que
leva ao conhecimento da CPI denúncia verbal formulada na
Subdelegacia do Trabalho de Montes Claros pelo Sr. Idalino
Soares Alkmim, Presidente da Associação dos Empreiteiros de
Reflorestamento e Carvoejamento do Norte de Minas, a
respeito de discriminação, por parte dos tomadores de
serviço, tendo em vista os esforços da enticade na melhoria
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das condições de trabalho nas carvoarias. O Presidente
informa que a reunião se destina a dar prosseguimento aos
trabalhos da Comissão e indaga dos membros presentes se há
alguma sugestão a ser feita. O Deputado Gil Pereira
apresenta requerimento solicitando o prorrogamento do prazo
da reunião por mais 60 dias. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Nada mais havendo a ser tratado, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 1996.
Marcelo Gonçalves, Presidente - Carlos Pimenta - Arnaldo
Penna - Almir Cardoso.
ATA DA 13g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
Ás nove horas e quinze minutos do dia vinte e nove de
novembro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados João Leite, Leonidio Bouças,
Antônio Roberto, José Braga e Marcelo Gonçalves. Encontram-
se presentes, também, os Deputados João Batista de Oliveira,
Gilmar Machado e Marcos Helênio. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado João Leite, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Marcelo Gonçalves que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos Deputados presentes. O
Presidente esclarece que a reunião se destina a ouvir o
Ten.-Cel. Walter de Souza Lucas, Chefe da Assessoria de
Comunicação Social da Policia Militar; o Ten.-Cel. Valdelino
Leite da Cunha, Assessor Jurídico do Comando-Geral da
Polícia Militar; o Ten.-Cel. Carlos Alber'to dos Santos
Oliveira, Presidente da Associação de Cabos e Soldados da
Policia Militar, e as Sras. Maria Janete Gomes Santiago e
Marina Alves Furtado, representantes do Movimento de Luta
das Esposas de Cabos e Soldados da PMMG, os quais
discorrerão sobre a transferência para guarnições do
interior de toda a Diretoria da Associação de Cabos e
Soldados da Policia Militar. A seguir, o Presidente passa a
palavra ao Deputado João Batista de Oliveira, autor do
requerimento que motivou a reunião. Após sua exposição,
fazem uso da palavra as autoridades acima mencionadas e os
parlamentares, os quais promovem amplo debate, conforme
consta nas notas taquigráficas. Encerrada essa fase, o
Deputado Gilmar Machado apresenta requerimento em que
solicita seja formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG,
para que reavalie as transferências, recentemente realizadas
por ordem daquele comando, dos dez policiais ligados à
Associação de cabos e Soldados da Policia Militar. Submetido
a votação, é o requerimento aprovado. A Presidência faz
saber aos Deputados que, tendo em vista a proximidade do
término da sessão legislativa e a necessidade de se ultimar
a apreciação dos projetos em tramitação nesta Casa, fica a
Comissão previamente convocada para reunir-se
extraordinariamente a fim de apreciar as proposições que
porventura lhe sejam distribuídas até o final desta sessão
legislativa. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência
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agradece o comparecimento dos parlamentares, dos convidados
e dos demais participantes, determina a lavratura. da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1995.
João Leite, Presidente - Leonidio Bouças - Paulo Schettino

- Antônio Roberto - José Braga - Dilzon Meio - Djalma Diniz
- Ivo José.
ATA DA 35 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte de dezembro
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Miguei Martini, Ivair Nogueira,
Clêuber Carneiro, Gilmar Machado, João Leite e José Henrique
(substituindo os dois últimos, respectivamente, aos
Deputados Romeu Queiroz e Geraldo Rezende, por indicação das
Bancadas do PSDB e do PMDB), membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Miguel Martini, declara abertos os trabalhos e
esclarece que a reunião se destina a apreciar as matérias
constantes na pauta. Prosseguindo, solicita ao Deputado
Ivair Nogueira que proceda á leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Em seguida, acusa o recebimento de oficio do
Secretário de Indústria e Comércio, Dr. Márcio Lemos Soares
Maia, e do Oficio ng 18/95, do Tribunal de Cctas do Estado,
que encaminha os relatórios de atividades do 2Q e 3g
trimestres de 1995. Logo após, o Presidente distribui ao
Deputado Clêuber Carneiro o Proje:o de Lei nQ 568/95 e ao
Deputado João Leite o Projeto de Lei ng 596/95.
Prosseguindo, o Presidente apresenta requerimento em que
solicita, nos termos do art. 35, 1, do Regimento Interno,
que o Projeto de Lei nQ 569/95 seja apreciado em último
lugar. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Logo
após, passa a palavra ao Deputado Clêuber Carneiro, relator
do Projeto de Lei nQ 568/95, que emite parecer mediante o
qual conclui pela aprovação do projeto na forma do vencido
no 1Q turno e com as Emendas ngs 1 a 3, que apresenta. Posto
em discussão e votação, é o parecer aprovado. Em seouida, o
Presidente transfere a Presidência dos trabalhos ao eputado
João Leite, em conformidade com o disposto no ar. 144,
parágrafo único, do Regimento Interno. Na ausência do
Deputado Marcos Helênio, relator do Projeto de Lei ng
473/95, o Deputado João Leite procede á leitura do parecer
do relator, mediante o qual conclui pela aprovação do
projeto. Submetido a discussão e votação, é o parecer
aprovado. Em seguida, o Deputado Miguel Martini reassume a
Presidência e suspende a reunião até que o Projeto de Lei no
569/95 seja apreciado em Plenário, em lQ turno. Reabertos os
trabalhos. o Presidente verifica a presença dos Deputados
Marcos Helênio, Jorge Hannas e João Leite (substituindo os
dois últimos, respectivamente, aos Deputados Cléuber
Carneiro e Romeu Queiroz, por indicação das Bancadas do PFL
e do PSDB), membros da Comissão supracitada. Continuando,
passa a palavra ao Deputado João Leite, r elator do Projeto
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de Lei nQ 596/95, que emite parecer mediante o qual conclui
pela aprovação do projeto na forma do vencido no 19 turno.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 1996-
Miguel Martini, Presidente - Alencar da Silveira Júnior -
Geraldo Rezende - João Leite - Almir Cardoso - Glycon Terra
Pinto.
ATA DA 33a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
As 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 Carlos Pimenta, Jorge Eduardo de
Oliveira, Lula Antônio Zanto e Jorge Hannas, membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Carlos Pimenta, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Jorge Hannas que proceda á
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A seguir, a Presidência
lê oficio do Presidente da Associação dos Bancários
Aposentados e Pensionistas de Belo Horizonte, em que
solicita a interferência da Comissão junto à Câmara dos
Deputados e ao Senado Federal na reforma da Previdência
Social, para que adotem posição de intransigência na defesa
dos princípios universais e dos direitos já assegurados em
nossa Constituição. Prosseguindo, o Presidente lê oficio da
Câmara Municipal de Juiz de Fora dando ciência à Comissão da
Representação nQ 210, de autoria do Vereador Lourival
Ribeiro de Toledo, subscrita pela Edil Maria Luiza de
Oliveira Moraes, aprovada em reunião plenária, quanto ao
projeto de lei do Deputado Paulo Delgado que visa extinguir
os manicômios. A Presidência solicita à assessoria que
analise a Questão. Prosseguindo, o Presidente passa à fase
de discussão e votação de proposições da Comissão. O
Deputado Jorge Hannas apresenta requerimento de autoria do
Deputado Gil Pereira, em que solicita seja formulado convite
ao Sr. Marcus Malachias, Diretor do Instituto de Hipertensão
Arterial de Belo Horizonte, para comparecer á Comissão a fim
de prestar esclarecimentos sobre as formas de controle e
prevenção de hipertensão. Submetido a votação, é o
requerimento aprovado. A seguir, o Presidente passa à fase
de discussão e votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado Marco Régis
emite pareceres favoráveis à a provação, no 2Q turno, dos
Projetos de Lei ns 317 e 438/95, ambos na forma do vencido
no 1Q turno. 439. 461 e 508/95. 0 Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira emite pareceres favoráveis à aprovação, no 2Q
turno, do Projeto de Lei n 449/95, e, no lQ turno, do
Projeto de Lei nQ 549/95. O Deputado Jorge Hannas emite
pareceres favoráveis à aprovação, no 2Q turno, dos Projetos
de Lei ns 474 e 482/95, e, no lQ turno, do Projeto de Lei
riQ 540/95. Submetidas a discussão e votação, são as
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Proposições aprovadas. O Deputado Jorge Hannas emite parecer
favorável à aprovação do Requerimento nQ 969/95. Submetido a
votação, é o requerimento aprovado. Ato continuo, a
Presidência submete a discussão e Votação os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei ns 433, 448 e 511/95, os
quais são aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidêhcia agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membrOs da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 1996.
Carlos Pimenta, Presidente - Luiz Antônio Zanto - Jorge

Hannas - Jorge Eduardo de Oliveira. - -
ATA DA 24g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇAO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e sete de
fevereiro de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados irani Barbosa, Anderson
Adauto e João Leite, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Irani
Barbosa, declara abertaa reunião e solicita ao Deputado
João Leite Que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Prosseguindo, a Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar as matérias da pauta e lê .a seguinte
correspondência; Ofícios da Secretaria Municipal de Educação
de Poços de Caldas; das Sras. Alda Bambirra Lara, Diretora
da Superintendência de Administração de Pessoal; e Maria
Delith Balaban, Secretária Executiva do Ministério da
Cultura; da Câmara Municipal de Araguari e Ipatinga; do
Prof. Aluisio Pimenta; do Presidente do Instituto Brasileiro
de Estudos e Apoio Comunitário - IBEAC -, e dos funcionários
do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade
Federal de Ouro Preto. Á Presidência informa, ainda, que foi
constituída uma Comissão Especial, a requerimento do
Deputado Durval Angelo, para discutir e avaliar o processo
de enxugamento da máquina pública e as propostas de reforma
do Estado. Encerrada a l parte dos trabalhos, passa-se à l
fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
proposições da Comissão, O Deputado Anderson Adauto
apresenta requerimento em que solicita o comparecimento das
Sras. Ana Luiza Machado Pinheiro, Secretária de Estado da
Educação, e Glaura Vasquez de Miranda, Secretária Municipal
da Educação de Belo Horizonte, para prestarem
esclarecimentos sobre as medidas adotadas pelo Governador,
em relação ao ensino do Estado e a ocorrência de greves nas
escolas municipais. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. A seguir, a Presidência procede à leitura de
requerimento de autoria do Deputado Simão Pedro Toledo, em
que solicita seja convidado o Sr. Paulo Ribeiro, Presidente
da Fundação TV Minas Cultural e Educativa, para prestar
esclarecimentos sobre o processo de terceirização em curso
naquela estatal. Em virtude de erro material, a Presidência
deixa de apreciar o requerimento. Encerrada essa fase,
passa-se à 3a fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
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votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. A Presidência submete a discussão e
votação os Projetos de Lei flQ5 131 e 262/95, no 2o turno,
cujos relatores são respectivamente os Deputados Gilmar
Machado e João Leite, os quais apresentam pareceres pela
aprovação das matérias. Submete, ainda, a discussão e
votação o Projeto de Lei nQ 522/95. no 2Q turno, cujo
relator é o Deputado Gilmar Machado, o qual apresenta
parecer pela aprovação da matéria na forma do vencido no lQ
turno. Todas as matérias são aprovadas. A Presidência coloca
em votação, nos termos da Deliberação da Mesa flQ 487, cada
um por sua vez, os Requerimentos rlQs 992 a 1.009/95, que são
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a reunião extraordinária a se realizar no dia
28/2/96. ás 9 horas, no auditório desta Casa, com a
finalidade de se ouvirem as Sras. Ana Luiza Machado
Pinheiro, Secretária de Estado da Educação, e Glaura Vasquez
de Miranda, Secretária Municipal da Educação de Belo
Horizonte, para prestarem esclarecimentos sobre as medidas
adotadas pelo Governador, em relação ao ensino do Estado e a
ocorrência de greves nas escolas municipais, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 1996.
Irani Barbosa, Presidente - Gilmar Machado - Anderson

Adauto - João Leite.
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Np 12.901
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e sete de
fevereiro de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Toninho Zeitune, Marcelo
Gonçalves e Dilzon Melo, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc ,'. Deputado
Toninho Zeitune, declara abertos os trabalhos e esclarece
que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e designar o relator da matéria. Em seguida, a
Presidência determina a distribuição das cédulas de votação,
devidamente rubricadas, e convida o Deputado Marcelo
Gonçalves para atuar como escrutinador. Apurados os votos,
são eleitos Presidente e Vice-Presidente, respectivamente,
os Deputados Dilzon Melo e Marcelo Gonçalves, ambos com três
votos. Na condição de Presidente "ad hoc", o Deputado
Toninho Zeitune convida para tomar assento à mesa o Deputado
Marcelo Gonçalves e o empossa no cargo de Vice-Presidente.
Este, por sua vez, empossa o Presidente, Deputado Dilzon
Melo. O Presidente eleito agradece a escolha do seu nome e
designa como relator da matéria o Deputado Toninho Zeitune.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião extraordinária, dia 29, às 141h30min,
com a finalidade de se apreciar o parecer do relator sobre o
Veto Parcial à Proposição de Lei nQ 12.901, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 1996.
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Dilzon Meio, Presidente - TOninho Zeitune - Raul Lima Neto.

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Np 12.870
As quinze horas do dia vinte e sete de fevereiro de mil
novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Saia das Comissões
os Deputados Raul Lima Neto, Miguel Martini, Toninho
Zeitune, Gilmar Machado (substituindo os três últimos,
respectivamente, aos Deputados Ailton Vilela, Anderson
Adauto e Marcos Helênio, por indicação das Lideranças do
P508, PMDB e PT), membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Raul Lima
Neto, assume a Presidência, declara abertos os trabalhos e
esclarece que a reunião se destina a eleger o Presidente e o
Vice- Presidente. Em seguida, a Presidência determina a
distribuição das cédulas de votação, cevidamente rubricadas,
e convida o Deputado Miguel Martini para atuar como
escrutinador. Apurados os votos, são eleitos para Presidente
o Deputado Marcos Helênio e para Vice-Presidente o Deputado
Sebastião Costa, ambos com três votos. O Deputado Anderson
Adauto obteve um voto para Presidente, e o Deputado Ailton
Vilela obteve um voto para o Vice-Presidente. Devido à
ausência do Presidente e do Vice-Presidente eleitos, o
Presidente "ad hoc" informa que a posse se realizará na
próxima reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, conforme edital de convocação a ser
publicado, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 1996.
Marcos Helênio, Presidente - Raul Lima Neto - Dilzon Melo -

Bilac Pinto.
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Ng 12.897
As quinze horas e quinze minutos do dia vinte e sete de
fevereiro de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Jorge Hannas, Ajalmar Silva
e Raul Lima Neto, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente "ac1 hoc", Deputado Jorge
Hannas, declara abertos os trabalhos e esclarece que a
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e designar o relator da matéria. Em seguida, a
Presidência determina a distribuição das cédulas de votação,
devidamente rubricadas, e convida o Deputado Ajalmar Silva
para atuar como escrutinador. Apurados os votos, são eleitos
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os Deputados
Jorge Hannas e Raul Lima Neto, ambos com três votos Na
condição de Presidente "ad hoc", o Deputado Jorge Hannas
convida para tomar assento à mesa o Deputado Raul Lima Neto
e o empossa no cargo de Vice-Presidente. Este, por sua vez,
empossa o Presidente, Deputado Jorge Hannas. O Presidente
eleito agradece a escolha do seu nome e designa como relator
da matéria o Deputado Ajalmar Silva. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos
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parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, dia 29, ás lShlSmin, com a
finalidade de se apreciar o parecer do relator sobie o Veto
Parcial à Proposição de Lei flQ 12.897, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 29 de fevereiro de 1996.
Ajalmar Silva. Presidente - Dflzon Meio - Raul Lima Neto -

Bilac Pinto.
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
COMPLEMENTAR NO 45
Às quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e
sete de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis,
reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Toninho
Zeitune, Ronaldo Vasconcellos, Raul Lima Neto e Arnaldo
Penna (substituindo este ao Deputado José Maria Barros, por
indicação da Liderança do PSDB). membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, e na ausência do
Presidente "ad hoc", assume a Presidência o Deputado Arnaldo
Penna, que declara abertos os trabalhos e esclarece que a
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente
e designar o relator da matéria. Em seguida, a Presidência
determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente
rubricadas. Nesta ocasião, registra-se a presença do
Presidente "ao hoc", Deputado Toninho Zeitune, que assume a
direção dos trabalhos e convida o Deputado Arnaldo Penna
para atuar como escrutinador. Apurados os votos, são eleitos
para Presidente o Deputado Toninho Zeitune e para Vice-
Presidente, o Deputado Ronaldo Vasconcellos, ambos com
quatro votos. Na condição de Presidente "ad hoc', o Deputado
Toninho Zeitune convida para tomar assento à mesa o Deputado
Ronaldo Vasconcellos e o empossa no cargo de Vice-
Presidente. Este, por sua vez, empossa o Presidente,
Deputado Toninho Zeitune. Na condição de Presidente eleito,
o Deputado Toninho Zeitune agradece a escolha de seu nome e
designa como relator da matéria o Deputado Ronaldo
Vasconcellos. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, dia 29, às 151h45min, com a finalidade de se
apreciar o parecer do relator ao Veto Parcial à Proposição
de Lei Complementar nQ 45, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 1996.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Arnaldo Penna - Geraldo

Rezende.
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI No 12.828
As quinze horas e Quarenta e cinco minutos do dia vinte e
sete de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis,
reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Geraldo
Rezende, Arnaldo Penna e Ronaldo Vasconcellos, membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente "ao hoc". Deputado Geraldo Rezende, declara
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abertos os trabalhos e esclarece que a reunião se destina a
eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o
relator da matéria. Em seguida, a Presidência determina a
distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas,
e convida o Deputado Ronaldo Vasconcelios para atuar como
escrutinador. Apurados os votos, são eleitos para Presidente
o Deputado Geraldo Rezende e para Vice-Presidente o Deputado
Arnaldo Penna, ambos com três votos. Na condição de
Presidente ad hoc', o Deputado Geraldo Rezende convida para
tomar assento à mesa o Deputado Arnaldo Penna e o empossa no
cargo de Vice-Presidente. Este, por sua vez, empossa o
Deputado Geraldo Rezende. O Presidente eleito, Deputado
Geraldo Rezende, agradece a escolha do seu nome e designa
como relator da matéria o Deputado Ronaldo Vasconcellos.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião extraordinária, dia 29, quinta-feira,
às 15h45min, com a finalidade de se apreciar o parecer do
relator ao Veto Parcial à Proposição de Lei ng 12.828,
determina a p vratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 1996.
Geraldo Rezende, Presidente - Arnaldo Penna - Ronaldo

Vasconcel los.

ERRATA

ATA DA 97a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 9 DE NOVEMBRO DE 1995

Na publicação da matéria em epigrafe, verificada na edição
de 11/11/95, na pãg 9, co]. 1, sob o titulo
Requerimentos, onde se lê:
'solicita a audiência da Comissão de Constituição e Justiça

sobre todas as emendas apresentadas, em o turno, ao Projeto
de Lei nQ 34/95', leia-se:
"solicita a audiência da Comissão de Constituição e Justiça

sobre todas as emendas apresentadas, em 1Q ou 2Q turno, ao
Substitutivo nQ 1 ao Projeto de Lei nQ 34/95".
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 6 DE MARÇO DE 1996

ATAS

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

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

COMPARECIMENTO
- Às 20h15min, comparecem os Deputados:
Paulo Pettersen - Rémolo Aloise - Maria José Haueisen -

Ermano Batista - Ailton Vilela - Alencar da Silveira Júnior
- Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Elbe Brandão - Geraldo
Nascimento - Geraldo Rezende - Gilmar Machado - Gil Pereira
- João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique -
Luiz Antônio Zanto - Marco Régis - Miguel Martini - Paulo
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Wilson Trópia.

Falta de "Quorum'
A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen) - A lista
de comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por
falta de "quorum", e convoca os Deputados para a ordinária
deliberativa de amanhã, dia 5, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pela Sra.
Presidente é a publicada na edição anterior.).

ATA DA Sa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR DENÚNCIAS
CONTRA A CHAMADA °MÁFIA DO CARVÃO", QUE VEM ATUANDO
PRINCIPALMENTE NO NORTE DE MINAS GERAIS
As quinze horas e dez minutos do dia sete de dezembro de mil
novecentos e noventa e cinco, . reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Paulo Schettino, Marcelo Gonçalves,
Elbe Brandão e Marcos Helênio, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Paulo Schettino, declara abertos os trabalhos e
solicita à Deputada Elbe Brandão que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A Presidência informa que a reunião
se destina a tratar de assuntos de interesse da Comissão e
pergunta aos Deputados se há alguma sugestão a ser
apresentada. Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão
apresenta requerimento solicitando sejam convidados para
prestar esclarecimentos a esta CPI o Sr. Carlos Augusto
Silva, funcionário do JEF; o Sargento Florestal Eustáquio da
Conceição; o Sr. Valdir Macedo, Diretor do Instituto de
Pesos e Medidas; e o Major PM Milton Moreira Sales.
Comandante da Policia Florestal do Norte de Minas. Colocado
em votação, o requerimento é aprovado. A seguir, o
Presidente informa que foi deferido o pedido de prorrogação,
por mais 60 dias, do prazo de funcionamento da Comissão.
Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece o
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comparecimento dos Deputados e demais participantes,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 1996.
Paulo Schettinc.•. Presidente - Anivaldo Coelho - Elbe
Brandão - Marcelo Gonçalves. -
ATA DA 13a REUNIÃOEXTRAORDINARIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As nove horas e quinze minutos do dia vinte e oito de
fevereiro de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Irani Barbosa, Anderson
Adauto, João Leite e Gilmar Machado, membros da supracitada
Comissão. Encontram-se presentes, também, os Deputados Dinis
Pinheiro, Geraldo Rezende, Arnaldo Penna, Anivaldo Coelho,
Ivair Nogueira, Jorge Hannas, Durval Angelo, Paulo Piau,
Dilzon Melo, Jairo Ataide, Gil Pereira, Carlos Pimenta,
Bonifácio Mourão. Bilac Pinto, Ajalmar Silva, Antônio
Roberto, Ailton Vilela, Marcos Helênio, Jvo José, Almir
Cardoso, Antônio Andrade, José Henrique, Carlos Murta, Elbe
Brandão e Ronaldo Vasconcelios. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Irani Barbosa, declara aberta a reunião
e solicita ao Deputado Anderson Adauto que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Logo após, a Presidência
passa a direção dos trabalhos ao Deputado Gilmar Machado.
Este informa que a reunião destina-se a ouvir as Sras. Ana
Luiza Machado Pinheiro, Secretária da Educação, e Glaura
Vasques de Miranda, Secretária Municipal de Educação, que
irão prestar esclarecimentos sobre as medidas adotadas pelo
Governador do Estado com relação ao ensino e sobre a questão
da greve nas escolas municipais. A Presidência as convida a
tomar assento à mesa e registra a presença do Sr. Humberto
Rodrigues Gomes, Procurador do Estado, e da Sra. Alda
Bambirra Lara, Superintendente de Administração de Pessoal
da Secretaria da Educação. A seguir, as convidadas discorrem
sobre o assunto em pauta. Passa-se á fase de debates, da
qual participam os Deputados Marcos Helênio, João Leite,
Geraldo Rezende, Durval Angelo, Bonifácio Mourão, Anderson
Adauto, Ivair Nogueira, Gil Pereira, Carlos Pimenta, Dilzon
Meio, Gilmar Machado e Antônio Andrade, conforme consta nas
notas taquigrãficas. Após, a Presidência apresenta
requerimento, em que solicita seja realizada reunião
conjunta desta Comissão e da Comissão de Administração
Pública, para proceder a estudos sobre o processo de
enxugamento da máquina pública e as propostas de reforma do
Estado. A seguir, o Presidente passa a direção dos traba 205
ao Deputado Anderson Adauto, por ser de sua autoria a
matéria a ser apreciada. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Apôs, o Deputado Gilmar Machado
reassume a direção dos trabalhos e, cumprida a finalidade da
reunião, agradece a presença dos Deputados, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 5 de março de 1996.
Irani Barbosa, Presidente - João Leite - Gilmar Machado
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 245/95

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o Projeto de Lei
flQ 245/95 tem por objetivo dar a denominação de Vereador
Estevão Banhato ao trecho rodoviário que liga o Municipio de
Rio Preto à BR-040.
Examinada a matéria pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, vem o projeto a esta
Comissão para o lQ turno de deliberação conclusiva, em
cumprimento das normas regimentais.

Fundamentação
O nome do cidadão Estevão Banflato está ligado a uma série

de realizações que o dignificaram.
Nasceu em Sapucaia, RJ, e, aos 5 anos de idade, veio morar

com seus pais em Monte Verde.
Até os 18 anos, dedicou-se à música, arte de sua

predileção. Logo após, ingressou na Faculdade de
Odontologia
Prestou inestimáveis serviços àqueles que com ele
conviveram. Conseguiu, através de trabalho incansável,
transformar uma gleba de terra de 40alq. , doada por seu pai,
em área produtiva, onde instalou uma casa comercial e uma
usina elétrica que. durante muitos anos, forneceu
gratuitamente energia ao arraial que daria origem ao
Distrito de Monte Verde.
Ocupou com nobreza de espirito uma cadeira na Câmara

Municipal de Juiz de Fora, honrando a credibilidade daqueles
que o elegeram.
Portanto, referendamos o seu nome, que se faz merecedor

desta homenagem.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no lQ turno, do
Projeto de Lei ng 245/95 na forma proposta.
Sala das Comissões, 4 de março de 1996.
Carlos Murta, relator.

PARECER PARA O Ip TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 305/95

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o Projeto de Lei
nQ 305/95 visa dar a denominação de Deputado Pedro Tassis ao
anel rodoviário de Governador Valadares.
A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma original. Cabe
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
projeto, nos termos regimentais.

Fundamentação
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O anel rodoviário de Governador Valadares encontra-se sem
denominação oficial, conforme atesta o Diretor-Geral do DER-
MG. Assim sendo, justa e oportuna se faz a homenagem, visto
que o Deputado Pedro Tassis foi incansável na luta pela
concretização de tão sonhada obra. Além do mais, na condição
de homem público, destinou valiosos recursos para a
construção e a manutenção de estradas no vale do rio Doce.
Buscava ele sempre melhorias para a região.
A denominação proposta servirá de referencial a viajantes,
comerciantes e aos próprios moradores de Governador
Valadares, e, principalmente, de homenagem a uma pessoa
muito querida, que prestou grandes serviços ao aludido
município.

Pelos motivos expostos,
Lei nQ 305/95 no lQ turno
Sala das Comissões, 4 de
Carlos Murta, relator.

Conclusão
somos pela aprovação do Projeto de
na forma proposta.

março de 1996.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 646/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de iniciativa do Deputado
Romeu Queiroz, visa a declarar de utilidade pública a
Associação Comunitária para o Desenvolvimento de Carmõpolis
de Minas - CODECA -, com sede no Município de Carruápolis de
Minas.
Após o 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, conforme disposições regimentais.

Fundamentação
A mencionada Associação é uma sociedade civil sem fins
lucrativos, que visa ao amparo e à ajuda aos menos
favorecidos. Para a consecução de seus objetivos, a
associação zela pela saúde e pela educação das crianças e
dos adolescentes do município e protege a maternidade e a
velhice carentes.
Pelos prestimosos serviços em prol do bem-estar social,
garantindo os direitos sociais básicos dos cidadãos, a
entidade merece ser declarada de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei np 646/96 no ip turno.
Sala das Comissões, 5 de março de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 7 DE MARÇO DE 1996

 

ATAS -

ATA DA 120g REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 5 DE MARÇO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús, Wanderley Avila,
Sebastião Navarro Vieira e Ermano Batista

SUMÁRIO: ABERTURA - 1? PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Atas -
Correspondência: Ofícios e cartões - Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei nçs 673 a 677/96 -
Requerimentos flQS 1.057 a 1.069/96 - Requerimento do
Deputado Gilmar Machado e requerimento das Comissões de
Educação e de Administração Pública - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Paulo Schettino (3) e Alencar da
Silveira Júnior, da Bancada do PSDB e da Comissão de
Educação - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Glycon Terra Pinto, Maria José Haueisen, Leonidio Bouças,
Durval Angelo, Carlos Pimenta, Ivair Nogueira e Anderson
Adauto - Questões de ordem - Registro de presença - 2g PARTE
(ORDEM DO DIA): ia Fase: Abertura de inscrições - Leitura de
comunicações apresentadas - Requerimentos: Requerimento das
Comissões de Educação e de Administração Pública; anexação
ao Requerimento ng 1.011/96 - Requerimento do Deputado
Gilmar Machado; deferimento - Requerimento do Deputado Bilac
Pinto; aprovação - Requerimento do Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira; aprovação - Requerimento ng 623/95; discurso do
Deputado Raul Lima Neto; aprovação com a Emenda flQ 1 -
Requerimento flQ 756/95; aprovação na forma do Substitutivo
nQ 1 - 2a Fase: Discussão e votação de proposições: Votação,
em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n
12.797; questão de ordem; chamada de votação secreta;
existência de "quorum" para discussão; anulação da votação -
Discussão, em turno único, do Veto Parcial ã Proposição de
Lei Complementar nQ 43; encerramento da discussão - 3ê PARTE
(GRANDE EXPEDIENTE): Discurso do Deputado Gilmar Machado -
Questão de ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 14h15min, comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rémolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ibrahim Jacob - Emano Batista - Antônio Júlio -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Anderson
Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro
- Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna -
Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos
Pimenta - Ciéuber Carneiro - Dilzon Melo- Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elmo Braz -
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
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 Braga - José Henrique
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- José Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz
Antônio Zanto - Marcelo Cecê - Marcelo Gonçalves.- Marcos
Helênio - Marco Régis - 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 Wanderley Avila) - 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. 20-Secretário, para proceder á leitura das
atas das duas reuniões anteriores.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Atas

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

Correspondência
- O Deputado Ibraflim Jacob, 3ç-Secretário, nas funções de
IQ-Secretário, lê a seguinte correspondência:

0Ff cx os
Do Sr. Paulo Afonso Romano, Secretário de Recursos Hidricos
do Ministério do Meio Ambiente, encaminhando cópias do
Primeiro Terno Aditivo ao Convênic : 010/95 e do Quarto
Termo Aditivo ao Convênio flQ 049/9 celebrados entre esse
Ministério e o Governo do Estado. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 101, XV, do Regimento
Interno.
Do Sr. Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, Presidente do

Tribunal de Contas, agradecendo o envio do exenolar ng 12 da
Revista do Legislativo.
Do Sr. Ciriaco Serpa de Menezes, Superintendente Regional

da CODEVASF, encaminhando cópia de convênio firmado entre
essa Companhia e a Escola Estadual Profa. Dulce Sarmento. (-
A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art.
74 da Constituição Estadual, c/c o art. 101, XV, do
Regimento Interno.) -

CARTOES
Do Sr. Onizio Queiroz de Lima, Presidente da Câmara

Municipal de Carneirinho, comunicando a constituição da nova
Mesa Diretora dessa Câmara.
Do Sr. Fábio Eugênio Ferreira Lima, Secretário Adjunto da

Habitação, agradecendo convite para o lançamento do livro "0
Próximo Passo - Uma Alternativa Prática ao Neoliberalisrno".
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 673196



132

Autoriza o Poder Executivo a doar à Associação dos
Moradores e Amigos de Mesquita - AMAM - o imóvel que
menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. I Q - O Poder Executivo do Estado de Minas Gerais fica
autorizado a doar á Associação dos Moradores de Mesquita -
AMAM -, com sede no Município de Mesquita, o imóvel urbano
de sua propriedade, conforme os limites e as confrontações
previstas nesta lei.
Art. 2 - O imóvel urbano a que se refere o artigo anterior

corresponde a aproximadamente uma área de 6.000m2 (seis mil
metros quadrados), confrontando-se, pelo lado direito, com
Deodoro Santos de Godoy; pelo lado esquerdo, com Luiz
Dominigues Carvalho; e, pelos fundos, com o ribeirão -
Parágrafo único - A área referida neste artigo destina-se à

construção de sede administrativa da Associação, provendo-a
de espaço adequado para abrigar uma casa de cultura.
Art. 3 - O imóvel a ser doado à AMAM encontra-se
registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Ferros, no
livro 3-E de transcrição das transmissões, a fls. 4,
registro nQ 962, de 18/2/33, havido por doação, conforme
escritura pública de doação, livro ng 32 de notas, às fls.
30 a 34, datada de 13/4/26.
Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 1996.
Bonifácio Mourão
Justificação : Em 13/4/26, José Garcia da Silva e sua mulher
doaram ao Estado de Minas Gerais uma área de,
aproximadamente, 6.000m2, com a condição de servir de casa
de instrução primária e de ser instalada a vila Mesquita,
tudo registrado no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Ferros, no livro de transcrição das transmissões
- livro 3-E, a fls. 4, registro nQ 962, de 18/2/33 -.
conforme cópia xérox autenticada.
O Estado já construiu as escolas estaduais do hoje

Municipio de Mesquita, restando esse imóvel, sem destinação,
sem qualquer cerca ou melhoramento, que foi transformado em
terreno baldio sem qualquer construção.
Por esse motivo, a AMAM, entidade sem finalidade lucrativa,
pretende receber o referido imóvel em doação, para nele
construir sua sede administrativa. Construida a sede, nela
se proverá espaço adequado a abrigar um museu ou uma casa de
cultura.
Dessa forma, antiga aspiração daquela comunidade será

atingida: haverá um espaço cultural que sirva de repositório
material da memória mesquitense.
A AMAM, declarada de utilidade pública pela Lei np 10.721,
de 8/5/92, e pela Lei Municipal nQ 1.571, de 7/11/91, e em
funcionamento desde 4/5/89, possui como objetivo básico
congregar os habitantes de Mesquita em torno de seus
problemas fundamentais. Busca promover o espírito
comunitário dos munícipes e propiciar a seus associados a
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plena realização das funções de habitar, trabalhar, recrear
e de se desenvolver. -
Encontrando-se o projeto devidamente documentado e de
acordo com os dispositivos do art. 18 da Constituição
Estadual, e certo de que a referida doação propiciará à AMAM
ampliar o alcance de seus objetivos e beneficiará a cultura
do Município de Mesquita, apresento este projeto de lei.
Em face do alto alcance desta iniciativa, aguardo de meus

nobres pares a aprovação deste projeto na forma original.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 674196
Torna obrigatória a instalação, nos ônibus de linhas
intermunicipais, de instrumento que permita aos passageiros
a visualização da velocidade do veiculo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lç - E obrigatória a instalação, nos ônibus de linhas
intermunidipais, de instrumento que permita aos passageiros
a visualização da velocidade desenvolvida pelo veículo.
Parágrafo Único - O instrumento de que trata este artigo

será instalado na parte interna do veículo, em local visível
a todos os passageiros, com letreiro luminoso.
Art. 2 - As empresas concessionárias de linhas
intermunicipais terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias
para o atendimento do disposto nesta lei.
Art. aç - Cabe ao Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MG - a fiscalização do
estabelecido nesta lei.
Art. 4p - O descumprimento das disposições desta lei
importa multa à empresa concessionária de linha
intermunicipal. no valor correspondente a 10 (dez) Unidades
Padrão Fiscal do Estado de Minas Gerais - UPFMGs -, em favor
do órgão concedente, por ônibus em situação irregular.
Ar:. 5 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 1996.
Ajalmar Silva
Justificação: Em vários países os ônibus são dotados de
instrumentos que possibilitam aos passageiros a visualização
da velocidade desenvolvida pelo veículo. Isso impede que os
motoristas imprimam velocidades excessivas aos veículos,
visto que estão sendo permanentemente observados pelos
passageiros.
A visualização pelos passageiros da velocidade desenvolvida
pelo ônibus inibe, sem nenhuma dúvida, a vontade do
motorista em imprimir ao veículo sob sua responsabilidade
velocidade incompatível com as condições de tráfego.
A multa estipulada nesta proposta será fator preponderante

para que as exigências previstas sejam atendidas.
Dessa forma e considerando que esta proposição tem por

 

escopo principal a maior segurança dos usuários do
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transporte coletivo intermunicipal, espero contar com o
apoio de meus ilustres pares à sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NO 675196
Declara de utilidade pública a Associação do Bairro Barro
Branco, com sede no Município de Sericita.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
do Bairro Barro Branco, com sede no Município de Sericita.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
José Henrique
Justificação; Felizmente, a filantropia vem-se expandindo,

graças ao número crescente de pessoas dotadas de espirito
caritativo e de entidades que a ela se dedicam.
A Associação do Bairro Barro Branco é uma dessas entidades.
Instituída com a finalidade precipua de bem servir à
comunidade carente, procura suprir as suas mais vitais
necessidades.
Os moradores de Sericita, onde se encontra a referida
Associação, foram agraciados com um verdadeiro sacerdócio em
favor dos mais pobres.
Sendo uma instituição do mais elevado conceito e que tem
realizado um trabalho voltado para a solidariedade humana,
por certo terá o reconhecimento dos nobres pares, por meio
do apoio à aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 676196
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter, mediante
doação, imóvel de sua propriedade ao Município de Paineiras.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer
reverter, mediante doação, ao Município de Paineiras terreno
de sua propriedade, medindo 9.720m2 (nove mil setecentos e
vinte metros quadrados), situado na Rua Antônio Pinto da
Fonseca, esquina com as Ruas E e João Batista de Mendonça,
com os seguintes limites e confrontações: imóvel urbano,
situado na quadra 9 do loteamento denominado Bairro Bonito;
pela frente, numa extensão de 72m (setenta e dois metros),
confronta com a Rua Antônio Pinto da Fonseca; pelo lado
direito, numa extensão de 135m (cento e trinta e cinco
metros), confronta com os lotes da quadra 9, de propriedade
de Leonardo Leite Praça e outros; pelo lado esquerdo, numa
extensão de 135m (cento e trinta e cinco metros), com a Rua
E e, pelo fundo, numa extensão de 72m (setenta e dois
metros), com a Rua João Batista de Mendonça, recebido em
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doação desse município, de acordo com a Lei Municipal flQ
300, de 25 de março de 1986, e escritura pública datada de
15 de abril de 1986, conforme as folhas 102 a 104-v, do
livro 36, do Cartório do Registro Civil e Notas de
Paineiras, e rerratificada por meio de escritura pública de
rerratificação, datada de 27 de maio de 1986, conforme as
folhas 105 e 106, do livro 36, do Cartório do Registro Civil
e Notas de Paineiras.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, l Q de março de 1996.
Sebastião Costa
Justificação: Visa este projeto á reversão de imóvel

anteriormente doado pela Prefeitura Municipal de Paineiras
ao Governo do Estado, para que ali fosse construída uma
praça de esportes. No entanto, a doação e a construção da
praça de esportes no local anteriormente proposto já não se
justificam, em virtude dos fatos relatados a seguir.
No primeiro semestre de 1986, a Prefeitura Municipal de
Paineiras, por seu Prefeito, atendendo aos anseios da
comunidade, houve por bem e na forma legal doar uma área
certa e delimitada de terras do município ao Governo
estadual, visando à construção de uma praça de esportes.
conforme está demonstrado na Lei Municipal nQ 300, de 1986,
e nas escrituras públicas lavradas no livro 36, às fls. 102
a 104 e 105 a 106, pelo Cartório de Registro de Títulos e
Documentos.
Entretanto, atendendo também aos anseios dos administrados,
foi construída a Praça de Esportes Orestes Cordeiro de
Menezes Sobrinho em outra área de propriedade do município.
Há que esclarecer que a citada praça já se encontra em pleno
funcionamento, regida por estatuto própr, conforme
documento anexo.
Assim, espera-se a acolhida desta proposição, com vistas a
autorizar o Governo do Estado a promover a reversão da
doação anteriormente recebida do Município de Paineiras, a
fim de que se possa utilizar o terreno para o
desenvolvimento de outras atividades e em beneficio da
população de Paineiras.
Diante dc exposto, esperamos apoio incondicional dos nobres

pares a este projeto.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 677/96
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Cristina, com sede no Município
de Cristina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Cristina, com
sede no Município de Cristina.
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Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação. -
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Francisco Ramalho
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Cristina é uma sociedade civil de
caráter assistencial, sem fins lucrativos, que atende a
todos sem distinção de credo ou raça, com duração por tempo
ilimitado e possuindo sede e foro no Municipio de Cristina.
Tem como finalidades: planejar e executar atividades de
assistência ao excepcional; identificar os problemas locais
e apresentar projetos para solucioná-los; promover o bem-
estar, a proteção e o ajustamento das crianças ou
adolescentes chamados excepcionais; estimular o trabalho
artesanal; promover cultura especializada e treinamento
destinado a pessoas que trabalham no campo da educação de
excepcionais; criar condições para melhoria da prestação de
serviços nessa área e facilitar o entrosamento com outras
associações, por meio de orientação técnica e apoio
financeiro.
Dentro desse espirito, evidencia-se seu caráter de
utilidade pública, objetivamente demonstrado pela
documentação anexa. Em consonância com as altas finalidades
a que se propõe este Projeto de Lei, espera-se a sua
aprovação.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para

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

REQUERIMENTOS
NQ 1.057/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Criança e do Adolescente
com vistas á construção e á manutenção de um centro de
reeducação do menor no Município de Bocaiúva. (- A Comissão
de Defesa Social.)
NQ 1.058/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas à liberação de lama asfáltica para
pavimentação de ruas e avenidas do Município de Espinosa.
NQ 1.059/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas à liberação de lama asfáltica para
pavimentação de ruas e avenidas do Município de bocaiúva.
NQ 1.060/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas à liberação de lama asfáltica para
pavimentação de ruas e avenidas do Município de Montes
Claros.
NQ 1.061/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas à liberação de lama asfáltica para
pavimentação de ruas e avenidas do Município de coração de
Jesus.
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NQ 1.062/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes - e Obras
Públicas com vistas ã liberação de lama asfáltica para
pavimentação de ruas e avenidas do Município de Engenheiro
Navarro. (- Distribuídos á Comissão de Administração
Pública.)
NQ 1.063/96, da Deputada Maria José Haueisen, solicitando
seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de
informações sobre pensões de ex-Governadores ou de suas
viúvas. (- A Mesa da Assembléia.)
NQ 1.064/96, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário do Planejamento e ao
Coordenador do PROSAM com vistas à renovação de convênios, à
liberação de recursos para o aterro sanitário de Contagem e
à adoção de medidas para solucionar os problemas do "lixão
desse município. (- A Comissão de Meio Ambiente.)
NQ 1.065/96, do Deputado Marcos Helênio, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário da Saúde para que envie a esta
Casa informações acerca do montante de recursos distribuídos
a consórcios intermunicipais de saúde desde janeiro de 1995.
NQ 1.066/96. do Deputado Marcos Helênio, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Justiça para que envie a
esta Casa informações acerca dos resultados do Censo
Criminológico do Estado de Minas Gerais.
NQ 1.067/96, do Deputado Marcos Helênio, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Saúde para que enviem a esta Casa informações a respeito do
efetivo cumprimento da Lei ng 11.829, de 1995.
Ng 1.068/96, do Deputado Marcos Helênio, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública para que
envie a esta Casa informações acerca do efetivo cumprimento
da Lei nQ 11.817, de 1995.
Ng 1.069/96, do Deputado Marcos Helênio, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral da Imprensa Oficial para
que envie a esta Casa informações acerca dos resultados
obtidos pela comissão instituída para formar o acervo
histórico dessa repartição. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)
- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado
Gilmar Machado e das Comissões de Educação e de
Administração Pública.

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados
Paulo Schettino (3) e Alencar da Silveira Júnior, da
Comissão de Educação e da Bancada do PSDB.

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

Pinto.
O Deputado Glycon Terra Pinto - Sr. Presidente, Sras. e

Srs. Deputados, prezados amigos, venho aqui registrar a
minha indignação com a campanha dos Diretores Lojistas que,
a pretexto de uma grande liquidação no comércio da cidade,
organiza um desfile com a presença de uma mulher nua.
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As cenas de péssimo gosto, sem arte e de baixíssimo nível
ocuparam grande espaço na midia e acabaram comprometendo a
imagem de nossa Capital, que ficou distorcida. As festas de
Minas são muito alegres, mas reconhecidamente respeitosas e
familiares.
Não se iludam, senhores do comércio. Os homens de bem e as
famílias mineiras estão chocados. O caos criado no trânsito
da cidade naquela sexta-feira trouxe prejuízo á imagem dos
que querem atrair os consumidores.
Também lamentamos a inércia da Secretaria de Segurança
Pública, que falhou, não acionando imediatamente a Delegacia
de Costumes.
Saibam os senhores que em nossa terra ainda há muita gente

que se importa com a família, a moral e os bons costumes.
E a voz do repúdio, da indignação e do protesto a esta
pouca-vergonha que levanto nesta tarde, com um apelo aos
Diretores Lojistas: respeitem nossas famílias!
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José

Hauei sen.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, senhores presentes nas galerias, a cada dia que
passa a discussão das aposentadorias especiais ocupa um
espaço mais significativo na imprensa falada, escrita e
televisada. Quanto mais se discute esse problema das
aposentadorias privilegiadas, aposentadorias de quatro anos,
de oito anos, mais se evidencia o repúdio que a sociedade
civil mostra em relação a esses privilégios E com
indignação que muitas pessoas falam dessa aposentadoria
especial e, apesar disso, esta Casa aprovou um projeto de
lei, e o Governador Eduardo Azeredo sancionou, referente a
aposentadoria especial para os Governadores com apenas
quatro anos de exercício no Poder Executivo.
O Governador Eduardo Azeredo, interrogado a respeito num
programa de televisão, afirmou que apenas ele garantia um
reajuste numa lei que já existia. Essa lei já vigorava há
mais de 20 anos e garantia a aposentadoria para viúvas de
ex-Governadores e Governadores. Afirmou, ainda,
categoricamente, que ele não precisa dessa aposentadoria
especial, pois ainda é novo e é capaz de garantir a sua
subsistência com outros trabalhos. E, agora, entre achar que
o Governador Eduardo Azeredo quis nos enganar, mentindo ao
dizer que ele não sancionou a lei da aposentadoria, prefiro
admitir a hipótese de que ele ignora, de Que ele desconhece
a legislação a respeito e que foi induzido a erros
lamentáveis por parte do grupo palaciano que o assessora - e
o assessora mal - e por correligionários que querem tirar
proveito dos erros do Governador.
E claro que aceitamos, também, que o Governador Eduardo
Azeredo não precisa dessa aposentadoria, que ela é
desnecessária, não apenas para ele, mas para qualquer outro
que tenha ocupado ou venha a ocupar o cargo de Governador do
Estado. Mas queremos reafirmar aqui que só a ação é
coerente. Não adianta o Governador Eduardo Azeredo dizer que
não precisa e aceitar essa aposentadoria, trabalhar para ela
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Na verdade, o que existia há muito tempo era uma lei que
Permitia às viúvas de ex-Governadores receberem pensão. E
isso está bem claro quando o relator faz urna emenda ao art.
9Q, garantindo que fossem integralmente concedidos ao
titular eleito os mesmos beneficios, cessada a sua
investidura. O final dessa emenda, no art. 9, deixa bem
claro que aqueles que encaminharam a emenda sabiam que não
existe lei que dê amparo a essa aposentadoria, que está
sendo paga a ex-Governadores.
Estamos protestando contra mais esse privilégio, numa época

em que o Governador demite funcionários públicos, que ameaça
outros tantos com demissão, que não aceita a conversão em
espécie de férias-prêmio, alegando que tudo isso é para
conter despesas e reorganizar o Estado. Não podemos aceitar
que ele crie um privilégio que vai onerar os cofres públicos
quando tantos trabalhadores de salário minimo são
despedidos. Vi um casal, ela com um salário de R$150.00 e
ele com um de duzentos e poucos reais, e foram despedidos. E
não houve preocupação quanto a saber se eles tinham
condições de sobreviver depois desse desemprego.
Quando vemos isso, queremos fazer um apelo aos Srs.
Deputados desta Casa e, sobretudo, ao Governador Eduardo
Azeredo para que seja coerente e, assim, possamos acreditar
que S. Exa. foi enganado e que desconhecia a lei, para não
aceitar que ele quis ser falso e quis mentir.
Já protocolamos junto à Mesa um requerimento solicitando ao

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado que
procure saber do Governador o fundamento legal do pagamento
de pensões e aposentadorias a ex-Governadores. Fizemos ess
pesquisa e não encontramos amparo nem na Constituição nem em
canto algum. Mas, quem sabe eles tenham uma lei que
desconhecemos. Em segundo lugar, solicitamos o nome dos ex-
Governadores e das viúvas de ex-Governadores que,
porventura, recebam aposentadoria ou pensão. Para as viúvas,
sabemos que há amparo legal, mas para ex-Governadores,
entendemos que, se receberam indevidamente, devem ser
convidados a restituir o que receberam. Em terceiro lugar,
solicitamos o valor mensal das aposentadorias ou pensões
eventualmente pagas a ex-Governadores ou viúvas de ex-
Governadores privilegiados por esse beneficio. Mais ainda:
acreditamos Que haja boa vontade por parte do Governador
caso tenha se enganado, e que participe da revogação do
Projeto de Lei nQ 12.053/96, sancionado por S. Exa. no dia 5
de janeiro deste ano. Assim, esperamos que ele revogue essa
aposentadoria, que consideramos imoral, ilegal e
inconstitucional, para que não pairem dúvidas sobre o
aspecto ético e moral que deve existir em cada um de nós e,
sobretudo, em um Governador de Estado.
Queriamos, ainda, deixar claro que a nossa aposentadoria de
oito anos é objeto de discussões permanentes e constantes
pela sociedade civil, e mesmo entre nós. Estou entrando com
um projeto de emenda à Constituição e gostaria de merecer
dos Srs. Deputados que não aceitam ou não concordam com essa
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aposentadoria de oito anos, paga pelos cofres públicos, que
nos ajudem nesta luta.
Não estou propondo o fim do IPLEMG ou que se acabe a

aposentadoria especial de oito anos, mas estou propondo que,
pelo menos, ela seja paga por nós. Que façamos um tipo de
economia, um fundo de pensão para garantir a nossa
aposentadoria, mas que não entre no IPLEMG dinheiro público
para garantir privilégios nossos, privilégios aéticos e
imorais.
Sr. Presidente, antes de terminar, gostaria de lembrar o
painel. Estamos começando o ano legislativo. Vamos colocar o
painel para funcionar, para que não haja mais dissabores
nesta Casa, e que ela continue sendo respeitada e mereça o
crédito de todos os cidadãos que vêm aqui, que nos conhecem
e nos visitam. Muito obrigada.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Leonidio

Bouças.
o Deputado L.eonidio Bouças* - Sr. Presidente, Srs
Deputados, gostaria apenas de fazer a leitura de três
requerimentos. O primeiro visa a que se encaminhe apelo ao
Exmo Sr. Governador do Estado, com vistas á nomeação dos
defensores públicos aprovados em concurso- Justificamos o
nosso requerimento com o fato de que, dos 4 mil candidatos
as 300 vagas existentes, somente 168 foram aprovados. Porém,
apesar de terem sobrado vagas em um concurso tão difícil e
de ser notória a carência desse serviço em nosso Estado,
somente em novembro último foi possível a nomeação de 60
aprovados, dos quais apenas 40 tomaram posse
Tendo em vista que a homologação se deu há quase um ano, em
17/5/95, é importante, é imprescindível o apoio do
Governador para agilizar tão aguardadas nomeações. Temos
recebido pedidos de todo o Estado de Minas, de várias
cidades do Triângulo, solicitando a nomeação dos defensores
públicos.
Outro requerimento nosso é para que seja enviado a esta

Casa projeto de lei criando o Conselho Estadual dos Idosos,
previsto à época da criação do Conselho Nacional dos Idosos.
Em vários municípios mineiros já existem os Conselhos
Municipais dos Idosos. Além disso, já estão implantados o
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e
os Conselhos Estaduais. No entanto, temos essa lacuna, que
deverá ser preenchida através da implantação do Conselho
Estadual dos Idosos, cuja criação está prevista no parágrafo
único do art. 226 da Constituição Estadual. Como tal criação
depende de iniciativa privativa do Governador do Estado,
solicitamos Que ele envie a esta Casa o correspondente
projeto de lei.
O nosso terceiro requerimento. Sr. Presidente, é a fim de
que seja formulado apelo ao Exmo. Sr. Governador do Estado,
Dr. Eduardo Azeredo, com vistas a que se prestem
esclarecimentos sobre a política estadual para o setor
mineral e as intenções do Governo com relação á COMIG.
Já que se comenta a possibilidade de sua privatização ou
extinção, necessitamos de maiores esclarecimentos, uma vez
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que se trata de empresa independente de recursos financeiros
do Tesouro Nacional, que deveria estar sendo gerenciada de
forma que os próprios recursos, oriundos dos fl royalties 1 dos
arrendamentos, fossem reinvestidos no desenvolvimento de
novos negócios no setor mineral, gerando novas receitas e
novos empregos para o Estado. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Çorn a palavra, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
dois assuntos nos trazem hoje a esta tribuna. Em primeiro
lugar, queremos que conste nos anais desta Casa um editorial
do jornal "Hoje em Dia". O segundo assunto diz respeito aos
servidores públicos, a alguns projetos a que a Bancada do PT
está dando entrada hoje, no Plenário.
Passaremos a ler o editorial do jornal 'Hoje em Dia',
datado de 23/2/96, cujo registro gostaríamos que constasse
nos anais desta Casa. O titulo é: 'Chantagem Funesta'. (-
Lê:)

A ferocidade com que a grande maioria dos Deputados -
há, felizmente, algumas exceções, registre-se a bem da
verdade - se agarra a qualquer pedaço de madeira podre que
os livre do naufrágio da privilegiadissirna aposentadoria com
oito anos de mandato parece não ter limites.
Antes apenas no Congresso Nacional, em Brasília, e agora se
espalhando pelas assembléias legislativas estaduais, a
discussão sobre o tema chega a Minas Gerais com uma
eloqüência tamanha que torna-se chocante quando passa a não
respeitar nem mesmo os mortos, ou pior: a fazer deles
trampolim para atingir o objetivo, que é a tábua salvadora
do privilégio.
E foi exatamente assim, num debate com o Deputado Durval
Angelo, Líder do PT na Assembléia de Minas e contrário à
manutenção, que o Deputado Irani Barbosa, do PSD-MG, depois
de vetustos argumentos de comparação que incluíram até
"meninos que são contra bicicletas até ganharem uma e não
quererem mais se desfazer dela", lançou no ar o
surpreendente desafio: concorda com o fim da aposentadoria
após dois mandatos, se o Partido dos Trabalhadores conseguir
"aqui e em Brasília'* acabar com as pensões que viúvas e
filhos de juizes e desembargadores recebem em regime
vitalício.
Como se não bastasse a mórbida chantagem, os argumentos do
Deputado pessedista foram ainda mais aterradores: "Essas
pessoas não fazem nada na vida e recebem polpuda quantia sem
nunca terem pago nada à Previdência". Eles - a viúva e os
filhos -, possivelmente não, mas o falecido juiz ou
desembargador certamente terá pago, e dentro da lei, para
garantir essa segurança de subsistência à esposa e
dependentes. E, para ter esse direito de recebimento, eles
tiveram, primeiro, que perder o marido e o pai,
respectivamente.
Os Deputados, no caso, teriam que abrir mão apenas da

ganância e da esperteza. Em vida."
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Queremos que este editorial fique registrado nos anais
desta Casa, por entender que ele aborda corretamente a
questão e nossa posição no debate. Achamos que, dessa forma,
esta Casa dará demonstração de concordância com os
princípios de ética e moralidade que devem nortear o serviço
público. Por isso estamos encaminhando um requerimento para
que seja feita a transcrição, nos anais desta Casa, do
editorial em anexo.
O segundo assunto que nos traz a esta tribuna trata da

demissão injusta, ilegal e arbitrária de servidores públicos
do Estado, promovida pelo Governo Eduardo Azeredo, filhote
do Governo FEIC emMinas. Estão presentes nas galerias
vários funcionários demitidos que, há pouco, em nosso
gabinete, registravam o caráter politico, e até pessoal, das
demissões. Apesar de o Governo anunciar os cortes em cargos
de recrutamento amplo, o 'Minas Gerais !! , até agora, não
registrou nenhuma exoneração de servidor ocupante de cargo
de confiança. Somente os servidores ocupantes de cargos de
função pública estão sendo exonerados. Alguns dos servidores
demitidos, presentes nas galerias, têm 20 anos de serviço;
outros já tinham requerido sua aposentadoria, e há,
inclusive, servidores que são deficientes físicos, também
demitidos pelo Governo.
Essa é uma questão que deve sensibilizar e, de certa forma,
envolver todos os Deputados deste Legislativo,
independentemente da cor ideológica e da posição partidária.
Estamos encaminhando, em nome da Bancada do PT, alguns
instrumentos legislativos de esclarecimento para tentarmos
pôr fim a essa arbitrariedade.
O primeiro é um requerimento, encaminhado ao Governador,
para que sejam imediatamente suspensas todas as demissões,
inclusive as demissões já anunciadas. Como já é do
conhecimento de todos nós, o próprio Governo anunciou
economia de R$5.000.000,00 com as demissões de servidores, o
que representa 1% do orçamento. E não custa lembrar o que a
Deputada Maria José Kaueisen, nossa representante na Mesa,
anunciou, semana passada: se nove Deputados governistas não
recebessem a verba de subvenção por via de secretaria, o
Estado já economizaria esses R$5.000.000.00 que o Governo
anuncia. Se são 69 Deputados que vão receber, o Governo
teria ai quase 10 anos de garantia, de prazo e economia para
pagar a esses servidores. No minimo, é uma questão de
lógica, é uma questão de raciocinar sobre o que é mais
importante neste momento.
No meu gabinete, compareceram, hoje, servidores que foram

demitidos em cargos de função pública, marido e mulher, que
falavam da situação e das dificuldades que estão
enfrentando. E trata-se de um governador que se diz cristão,
e muitos de sua bancada que também se posicionam como
cristãos, como aconteceu no ano passado, quando se fez uma
reflexão de toda a Igreja no Brasil e eles falaram sobre a
questão da exclusão. Não podemos concordar com um governo
que continua mantendo a exclusão e a marginalidade.
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O segundo instrumento, a que estamos dando entrada aqui, é
um requerimento relativo á Lei flQ 10.254, de 1990. Essa lei
estabeleceu um prazo de 180 dias a contar da sua vigência,
Para que o Governo encaminhasse a essa Assembléia um projeto
de lei complementar do estatuto dos servidores públicos
civis do Estado. De certa forma, esse estatuto iria
regulamentar as questões da função pública, das admissões e
das demissões. Estamos solicitando ao Governo e dando-lhe um
prazo de 30 dias para que ele encaminhe o projeto a esse
Legislativo. Se em 30 dias o Governo não o fizer, a Bancada
do PT, que já está discutindo um estatuto alternativo com as
associações dos Servidores, dará entrada a este projeto
aqui, porque a omissão do Governo, levando o terror e a
perseguição politica a centenas e centenas de famílias de
servidores públicos em Minas, tem que ter fim. Se o servidor
tivesse o estatuto, tal questão não aconteceria-
Também, em nome da bancada, dou entrada a um projeto de lei

que dispõe sobre a compensação remuneratória a que se refere
o art. 57 da Lei nQ 11.050, de 1993. Neste projeto de lei,
damos nova redação ao art. 57, estabelecendo compensação
remuneratôria aos servidores que assim optarem. Seria uma
demissão incentivada. Estamos estabelecendo um mês de
remuneração, incluindo vantagens pessoais e parcelas
habituais por ano trabalhado, ou para fração superior a seis
meses.
Concluindo, estamos estabelecendo neste projeto a

possibilidade da conversão em espécie das férias-prêmio, bem
como uma gratificação a cada dez anos de serviço ou fração
superior a cinco anos aos servidores que estão sendo
demitidos. Estendemos essa medida, de certa forma, aos
funcionários dos Poderes Legislativo e Judiciário, tentando
dar igual tratamento da questão a cada servidor.
Vamos apresentar um requerimento pedindo rE ; ime de
urgência, para que esse projeto seja apreciado cc rapidez
nesta Casa, a fim de que, efetivamente, os serviaores não
vivam sob o arbítrio de um chefe imediato e possam ter
segurança para trabalhar, para conviver com seus colegas e
Para exercer seus direitos Obrigado.
O Sr. Presidente - Cor a palavra, o Deputado Carlos

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

Agostinho Patrús, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, senhores
e senhoras, representantes da imprensa, temos dois assuntos
sobre os quais gostaríamos de externar nossa preocupação. O
primeiro refere-se a uma experiência que tivemos nesse final
de semana, quando, em companhia do Deputado Federal FernarrD
Diniz, estivemos visitando o Projeto Jaiba. Essa vis--a
deixou claras, basicamente, duas coisas. Em primeiro lugar,
podemos constatar que ocorreram mudançar naquele projeto, um
dos mais vitais e da maior importância para a economia
mineira nos últimos seis meses. Esta Casa constituiu uma
Comissão Especial para visitar o Jaiba e lá tivemos contatos
com os colonos, com a direção do projeto, cuja importância
pudemos ver e avaliar.
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Naquela ocasião, foi-nos solicitado um trabalho para
minorar o problema de educação das crianças do Projeto
Jaiba. Foi-nos solicitado empenho para conseguir a
construção de creches e para agilizar o processo de
saneamento básico daquele projeto. Grande parte dessas
reivindicações foi atendida pelo Governo do Estado e pelo
Governo Federal . O projeto de apoio ao pequeno produtor
rural, desencadeado pela SUDENOR, foi decisivo para
atendimento dessas reivindicações. Mas, infelizmente duas
das mais importantes deixaram de ser atendidas e hoje
constituem o maior desafio para os moradores da área em que
se desenvolve o projeto. Á primeira é relativa aos contratos
agrícolas dos trabalhadores que acreditam no projeto e moram
na região por ele abrangida. O Banco do Nordeste do Brasil e
o Banco do Brasil, infelizmente, não estiveram presentes e
não puderam atender às reivindicações dos colonos e dos
irrigantes do projeto. Estamos apresentando á Casa, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, um requerimento, por meio do
qual pedimos à Presidência da Assembléia Legislativa que
entre em contato com o Presidente do Banco do Brasil e com o
Presidente do Banco do Nordeste do Brasil, solicitando
estudos para a criação de uma agência de um desses Bancos no
município de Jaiba.
A segunda reivindicação, a mais importante e mais urgente,
é sobre a estrada que liga o Município de Jaiba à área do
Projeto Jaíba. São 50 Km. Esse é um fator preponderante,
decisivo para que os recursos, principalmente os
internacionais, conseguidos por meio do Governo japonês, dos
investidores e das pessoas que acreditam no Projeto Jaiba
cheguem até lã. Se esse trecho não for asfaltado, os
recursos terão dificuldade para chegar ao local do projeto,
garantindo sua continuidade, com o Jaiba 2 e permitindo o
assentamento das famílias. Imaginem os senhores que um
investimento que já consumiu US$360.000.000,00, que já tem
garantidos US$170.000.000,00 dos governos internacionais
está pendendo, apenas, pelo asfaltamento de 49km.
No ano passado fizemos uma emenda regional, respaldada por
esta Casa e aceita pelo Governo do Estado, destinando
R$4.800.000,00 para o inicio desse asfaltamento. Fazemos um
apelo, Sr. Presidente, e vamos passar às mãos de V. Exa. um
requerimento por meio do qual solicitamos o inicio desse
asfaltamento, que é importante para nós. Não é para ligar
"nada a coisa nenhuma". E para ligar a civilização e o
centro consumidor ao maior projeto de irrigação de Minas
Gerais e do Brasil.
Outro tema sobre o qual queremos tratar nesta tarde e para
o qual pediríamos a atenção dos Deputados é a privatização
da GASMIG, cujo projeto de grande importância está para ser
discutido em regime de urgência e já se encontra nas
Comissões Temáticas. A GASMIG funciona como subsidiária da
CEMIG. E uma empresa enxuta, que está merecendo a atenção de
muitos investidores. Ela comercializou, em 1994, 130.000 m3
de gás por dia. Em 1995, comercializou 260.000 m3 de gás por
dia e, agora, de 1996 até 1997, comercializará cerca de
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um faturamento de R$18.000.000,00. Ela tem apenas 46
funcionários e toda a sua despesa não chega á casa de
R$2.000.000.00 por ano, ou seja, matematicamente, neste ano,
a GASMIG dará ao Estado de Minas Gerais e á CEMIG, um lucro
de US$16.000.000,00. Até 1997, a GASMIG faturará
U$40.000.000,00 por ano, sendo uma empresa altamente
lucrativa, rentável. Certamente, não faltarão compradores
para ela . Não somos contra a privatização da GÂSMIG, nem
contra a privatização de outras empresas, mas sim contra a
forma como a Casa vem analisando tais privatizações. Amanhã,
o Presidente da CEMIG, Or. Carlos Elói, estará nesta Casa
para um debate com os Deputados da Comissão de Assuntos
Hídricos e Energéticos e esperamos que os Deputados possam
discutir com o Presidente Carlos Elõi. Queremos mais
explicações a respeito desse projeto, pois a privatização da
GASMIG é de grande importância para o Estado de Minas
Gerais. Tivemos o cuidado de procurar os funcionários da
CEMIG e nos inteirar do assunto nessa semana que passou,
chegando á conclusão de que teremos que prestar nossa
contribuição a esse tema. Queremos discutir, de forma
objetiva, responsável, esse assunto, que é importante para a
CEMIG, para o Estado e, principalmente, para o povo de Minas
Gerais.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputac: Ivair

Nogueira.
O Deputado Ivair Nogueiras - Excelentíssimo Sr. Presidente
da Assembléia Legislativa, Deputado Agostinho Patrús, demais
componentes da Mesa, prezados colegas, Sras. e Srs., as
péssimas condições e a falta de sinalização das rodovias se
tornaram a maior arma contra os motoristas que trafegam nas
estradas brasileiras. Perigo, desgaste, acidentes e mortes
têm sido o dia-a-dia daqueles que se arriscam nas estradas
nacionais. Basta um feriado prolongado ou período de férias,
quando aumenta o fluxo de veículos, para termos números
alarmantes de vitimas. Exemplo recente foi a tragédia na SR-
262, com o ônibus voltando do Carnaval na praia. Foram
contabilizadas 31 mortes que chocaram a opinião nacional.
Mais um acidente que hoje causa espanto, mas rapidamente
será esquecido, ficando apenas a dor dos familiares das
vitimas. Resta saber quantas tragédias serão necessárias
para sensibilizar as autoridades responsáveis sobre o perigo
constante que se tornaram as nossas estradas.
E o caso, por exemplo, da BR-381, atualmente em obras de

duplicação, mas com trechos que oferecem verdadeiros riscos
de vida para a população. Um simples buraco na pista, entre
Betim e Contagem, se tornou um grande problema, no final de
1995, por falta de manutenção. A obra foi realizada ás
pressas e a alto custo, além de causar congestionamentos
quilométricos na rodovia. Um pequeno reparo se tornou uma
grande obra e ainda paralisou a mais importante via de
acesso entre Minas Gerais e São Paulo.
Para fazer a referida obra foi destruida a mureta que
divide as pistas da BR-381, que até hoje se encontra sem
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proteção. No local foram improvisados sacos de areia sem a
mínima estrutura para amenizar qualquer acidente. Apesar de
inúmeros protestos, certamente serão esperadas novas vitimas
para que se tomem providências.
Mais grave ainda, também na Fernão Dias, é o trecho
conhecido como Trevo da Krupp, entre os km 432 e 433. Apesar
dos nossos apelos, a obra vem sendo constantemente adiada.
No local, só no ano de 1995, ocorreram 99 acidentes.
envolvendo 184 veículos e cerca de 50 vitimas. Desse total,
io% morreram. No último dia 16, um acidente entre um ônibus
e um caminhão deixou 12 pessoas feridas, sendo cinco com
risco de vida.
Já encaminhamos inúmeros ofícios, apresentamos
requerimentos e, curiosamente, tivemos respostas em todos os
casos. A obra está incluída no projeto de duplicação da Ok-
381, sob responsabilidade do DER-MG através de convênio. O
projeto está pronto há mais de cinco anos, apenas aguardando
ordem de serviço.
Vamos continuar lutando pela conclusão do Trevo da Krupp e,
para tanto, peço o empenho dos nobres pares para aprovação
de requerimento em que reiteramos esse pedido. Estaremos
dando mais um passo para evitar novos acidentes nessa
importante rodovia nacional, elo de ligação entre Belo
Horizonte e São Paulo, que se liga, ainda, á BR-262 e,
portanto, ao Triângulo, além de se tratar de justa e antiga
reivindicação dos moradores da região.
Hoje, tivemos oportunidade de participar de uma reunião com
o Diretor do DNER, Sr. Almir, solicitando-lhe que agilizasse
a implantação do elevado que vai ligar a BR-381 à Via
Expressa. Está sendo priorizada, neste momento, a construção
de uma alça, ligando a Krupp à BR-262, o que julgamos
importante, mas, mais importante ainda, é construir o
elevado, para que se possa evitar, ali, acidentes como os
que vêm ocorrendo. Temos, naquele local, o Porto Seco da
USIFAST, de onde saem inúmeras carretas, não só da
Transportadora Asa Branca, mas, também, várias linhas de
ônibus que atendem à periferia de Betim e que por ali
transitam, tendo que passar por aquele "corredor da morte",
que tem causado inúmeros acidentes. Por isso, queremos
prioridade para essa questão. Já estivemos, hoje, com o
Diretor do ONER, e ele se propôs a estudar a viabilidade
jurídica de se implantar, ali, um redutor de velocidade
eletrônico, de modo a coibir o excesso de velocidade e dar
garantia para que os veículos possam transitar com mais
segurança. Esta é a nossa reivindicação. Vamos continuar
lutando, para que o Governo priorize a implantação dessa
importante obra. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anderson

Adauto.
O Deputado Anderson Adautot - Sr. Presidente, Srs
Deputados, no final do ano passado esta Casa aprovou o
Projeto de Lei nQ 562195, de autoria da Comissão de Assuntos
Municipais, projeto este que tramitou na Casa em clima de
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muita expectativa, principalmente para mim, pois um dos
distritos que eu acompanhava com grande interesse ficou
isolado de todos os outros, de forma incompreensível para
juristas e leigos que do projeto tomaram conhecimento.
Agora, quando os novos municípios se preparam para se
tornarem, de fato, autônomos, somos surpreendidos por dois
fatos. O primeiro, de âmbito federal: tramita no Congresso
Nacional a Proposta de Emenda á Constituição no 297, de
iniciativa do Presidente da República, que pretende até
mesmo suspender a instalação de municípios já efetivamente
emancipados ao abrigo da lei. O segundo fato se dá em 7ivel
estadual. Constatamos agora que o Executivo mineiro trilha
os mesmos caminhos equivocados ao não priorizar a divulgação
do Valor Adicionado Fiscal - VAF - para os novos municípios,
em flagrante descumprimento da legislação em vigor.
E por isso que venho a esta tribuna para dirigir um alerta

aos nobres pares. Como se sabe, o inciso IV do art. 158 da
Constituição da República, reproduzido pelo inciso II do
art. 150 da Constituição Estadual, determina que 25% do ICMS
arrecadado pelos Estados pertence aos municípios. O montante
a ser repassado a esses últimos é calculado por um índice
que expressa o VAF.
A Lei Complementar Federal no 63, de 11/1/90, suplementando

• norma constitucional, estabeleceu critérios e prazos para
• transferência dos créditos devidos pelos Estados aos
municípios. Incluindo ai, obviamente, os novos distritos que
foram criados. A matéria foi depois, finalmente, pela Lei
Complementar Estadual no 37, de 18/1/95, votada. Essa lei
dispõe, em seu art. 21, que "no prazo de 60 dias a contar da
lei que criar município, a Secretaria de Estado da Fazenda
divulgará a alteração dos índices definitivos de
participação do novo município e do município remanescente
na parcela do ICMS que lhes for devida, creditando
imediatamente ao novo município, no estabelecimento estadual
mais próximo, os valores que lhe pertençam".
Isso significa, em outras palavras, que os índices do VAF

relativos aos municípios emancipados em 1995 deveriam ter
sido publicados, e as receitas calculadas com base neles
transferidas pelo Executivo até dois meses após a
promulgação da Lei nQ 12030, feita por esta Assembléia em
21/12/95. Pelo calendário, esse prazo expirou em 23 de
fevereiro último e nada foi feito, apesar de a obrigação ser
exaustivamente estabelecida pela ordem normativa vigente.
Os 97 municípios criados em Minas em 1995 encontram-se na
fase preparatória para sua instalação efetiva Os créditos
decorrentes do repasse do ICMS são vitais para que eles
adquiram condições mínimas para o exercício da própria
autonomia. Entretanto, por descaso do Governo Estadual, eles
iniciam sua existé-:ia paupérrimos, ao mesmo tempo em que
são impostos a suas populações sacrifícios insuportáveis.
Trata-se, no caso, de autêntico atentado ao processo de
valorização das administrações municipais no Estado e no
Pais.
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É importante que os colegas que participaram ativamente da
formação dessa lei entendam. Os distritos se tornaram
municípios pela vontade unânime dos Deputados Estaduais, e
sabemos que aqueles distritos foram emancipados contra a
vontade dos municípios dos quais se originaram. Esses novos
municípios estão, hoje, esquecidos como distritos e à
mingua como municípios. E esta Casa, responsável pelos 97
novos municípios de Minas Gerais, precisa tomar uma medida
contra essa atitude sem precedentes da Secretaria da
Fazenda, que se recusa a cumprir determinação legal, que se
recusa a cumprir determinação de uma lei complementar.
Caros Deputados, caro Presidente, no meu entendimento, se o

Governador se recusa a dar as condições mínimas de direito
que esses novos municípios têm, é porque S. Exa. está
mandando para o Poder Legislativo um recado muito claro:
quem colocou Mateus no mundo que o embale. E esta Casa tem
que entender, tem que receber esse recado que o Governador
está mandando a este Poder. E este Poder tem que se
posicionar, tem que, de pé, mostrar a mesma coragem que
tivemos para votar uma lei para dar vida juridicamente aos
novos municípios. E temos que fazer isso agora, com a mesma
coragem, com a mesma sensibilidade que tivemos, porque
tomamos uma decisão correta. Sabemos o que é aquele
habitante, aquele mineiro que vive isolado lá no sertão.
Meus amigos, com a mesma coragem que tivemos ao dar vida

aos distritos, gostaria de conclamar os nobres companheiros
para, agora, partirmos para o segundo momento, porque criar
um novo município, transformar um distrito em município é
como colocar um filho no mundo. Fazer um filho é fácil e é
até gostoso. Difícil é educá-lo, é dar-lhe condições, é
prepará-lo para o futuro. Fizemos a parte mais fácil, espero
que esta Casa e este Poder tenham agora a mesma coragem para
dar a esses novos distritos o que lhes é de direito. Muito
obrigado.
* - Sem revisão do orador.

Questões de Ordem
O Deputado Irani Barbosa - Sr Presidente, fui citado
nominalmente pelo Deputado Durval Angelo num editorial do
jornal "Hoje em Dia", que não diz a verdade. O editorial é
mentiroso. Já mandei para o jornal o desmentido disso,
porque no dia do debate em que eu estava com esse moço que
acabou de falar aqui e não foi homem para falar a verdade
sabe bem ele que o que eu disse foi o seguinte: pedi,
naquele dia, que as aposentadorias especiais neste Pais
fossem exterminadas. Inclusive a de juizes, desembargadores,
generais, coronéis, cujas pensões, se trabalham 20 anos como
faxineiros e depois 5 como juizes, passam a ser relativas a
uma aposentadoria integral, o que não é o nosso caso, nesta
Casa. Depois, fica uma filha solteira o resto da vida, para
receber aposentadoria às custas do poder público.
Então, Sr. Deputado, gostaria que V. Exa. perdesse um pouco

dessa "cara de pau' que lhe é peculiar e falasse a verdade,
ou então pedisse ao Presidente que trouxesse para os anais
da Casa o que eu disse ao jornal "Bom Dia Minas. V. Exa.
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está acostumado a agir com falta de caráter em Contagem, mas
aqui não faça isso não. V. Exa., se é homem, diga a verdade,
se não é homem continue agindo como está fazendo, ou como
fazia em Contagem com Vereador. Muito obrigado, Sr.
Presidente.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, antes de
apresentar minha questão de ordem, gostaria de saber se
essas palavras do Deputado Irani Barbosa são regimentais.
Logo em seguida, apresentarei minha questão de ordem.
o Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Esta
Presidência entende que, pelo microfone, o Deputado Irani
Barbosa não fez ofensas pessoais ao Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Gostaria de fazer minha questão
de ordem, Sr. Presidente. Se alguém se sente atingido com
qualquer pronunciamento da imprensa, que processe o jornal.
Inclusive esse jornal esclarece hoje que tem a gravação
integral da declaração do Deputado. Reafirmo o que disse em
Plenário e solicito o registro do editorial. Não é cara feia
nem ameaça de mau-caráter nenhum que vão me fazer recuar.
Assim, gostaria que fosse mantido o meu requerimento e que
fosse registrado o ocorrido em Plenário.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença em

Plenário do ex-Deputado Wilson Pires.
» PARTE (ORDEM DO DIA)

12 Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta fase, a
Presidência passa à 2 parte da reunião, com a l fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Paulo Scnettino (3) - falecimento da Sra. Carmem Terna
Fúrfuro Mendes, em Itapemirin; da Sra. Helena A. de
Oliveira, nesta Capital, e do Sr. Carlos Gastão Mendes,
nesta Capital; e do Deputado Alencar da Silveira Júnior -
falecimento do Sr. Amintas Alves Luiz, em Carmo da Mata
(Ciente. Oficie-se.); pela Bancada do PSDB - indicação do
Deputado Francisco Ramalho para continuar atuando como Lider
da Bancada (Ciente. Publique-se. Cópia às Lideranças e à
Gerência-Geral de Apoio às Comissões.); e pela Comissão de
Educação - aprovação, na 25a Reunião Ordinária, dos Projetos
de Lei ns 519/95, do Deputado José Bonifácio; 523/95, do
Deputado Gil Pereira; 525/95, do Deputado Hely Tarquinio, e
544 e 545/95. do Deputado Geraldo Rezende; e dos
Requerimentos ns 1.012 a 1.017, 1.020 a 1-023/96, do
Deputado Wanderley Ávila, e 1.019/95, do Deputado Dimas
Rodrigues (Ciente. Publique-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento das Comissões de

Administração Pública e de Educação, solicitando que se
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encaminhe aos Exmos. Srs. Secretários de Recursos Humanos e
Administração e de Planejamento e Coordenação Geral pedido
escrito de informações sobre o número de demissões
efetivadas, o número de demissões previstas e o número de
cargos extintos. Ciente. Anexe-se ao Requerimento n
1.011/96.
Requerimento do Deputado Gilmar Machado, solicitando a
inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei Complementar n
10/95, de sua autoria, visto que a Comissão de Fiscalização
Financeira perdeu prazo para emitir seu parecer. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o
inciso VII do art. 244 do Regimento Interno.
Prosseguimento da votação do requerimento do De putado Bilac
Pinto, em que solicita, nos termos regimentais, seja o
Projeto de Lei nQ 647/96, que autoriza a alienação das ações
da GASMIG, distribuido, também, à Comissão de Politica
Energética. A Presidência vai renovar a votação do
requerimento. Em votação. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-
se.
Requerimento do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira,
solicitando, nos termos do art. 190 do Regimento Interno,
ouvido o Plenário, audiência da Comissão de Saúde e Ação
Social para emitir parecer sobre Projeto de Lei nQ 613/95.
que dispõe sobre medidas a serem adotadas pelo Estado de
Minas Gerais, visando orientar os alunos do lQ e do 2Q graus
da rede de ensino público estadual. Em votação. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Cumpra-se.
Requerimento ng 623/95, do Deputado Marcos Helênio, em que
solicita ao Presidente da Fundação João Pinheiro informações
sobre as pessoas contratadas pelo mencionado órgão a partir
de 1995, com as especificações que menciona. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento com a Emenda
nQ 1, que apresenta. Com a palavra, para encaminhar a
votação, o Deputado Raul Lima Neto.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima

Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
quero, primeiramente, parabenizar o Deputado Marcos Helênio
pelo requerimento em que solicita ao Presidente da Fundação
João Pinheiro informações sobre o pessoal contratado pelo
órgão a partir de 1995. Sabemos que é um dos deveres
Importantes do Poder Legislativo fiscalizar o Executivo -
não somente o Executivo, mas todos os órgãos que têm
autoridade para liderar com a coisa pública - e informar a
sociedade, razão pela qual sou plenamente favorável a esse
requerimento.
Entretanto, subo a esta tribuna para abordar, rapidamente, e
creio que estou dentro da ordem, uma preocupação deste
Deputado, de tantos outros parlamentares e também do povo
brasileiro a respeito do que vem sendo divulgado sobre a
extinção da aposentadoria especial dos parlamentares.
Aproveito, creio que com muita propriedade, esse momento em
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que se pede ao Presidente de uma fundação importante que
preste contas, para chamar a atenção dos senhores porque, se
prestarmos contas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, ou se
atentarmos para as contas dos fundos de pensão desses
pecúlios especiais que empresas e que, particularmente as
Assembléias e a Câmara dos Deputados têm para complementar a
aposentadoria de seus funcionários ou de seus parlamentares,
ficaremos estupefatos. Veja bem, Sr. Presidente, não há
justificativa para que necessitemos de qualquer quantia do
dinheiro público para gozar de uma aposentadoria digna. Digo
isso não somente em relação a nós, Deputados, mas a qualquer
trabalhador brasileiro. Chamamos a atenção, também, das
empresas, para que copiem os modelos que dão certo. Não há
explicação para o fato de não termos uma aposentadoria até
melhor que a legada aos parlamentares, sem que um centavo do
dinheiro público seja usado para complementar o fundo de
pensão. Sou atuário de previdência. Durante algum tempo
trabalhei com isso, sei examinar uma nota técnica. Gostaria
de chamar a atenção para uma coisa muito importante:
imaginem os senhores que, se contribuíssemos, para
aposentadoria, com a quantia de R$130,00, R$30,00 poderiam
ser destinados para a manutenção, para o pagamento
operacional, para as despesas desse fundo. Seriam aplicados
apenas R$100,00 todo mês. Se houvesse um desconto de
RS130,00 na folha de pagamento de qualquer trabalhador,
R$100,00 seriam aplicados a 3% ao mês. Com  Apenas 3% ao mês,
no primeiro mês esse valor iria para R$103,00. No segundo
mês, seriam aplicados mais R$loo,oO. Então, os juros já
seriam sobre R$203,00; já seriao capital R$209,00. No
terceiro mês, mais R$100,00; já seriam aplicados, assim,
R$309,00, e, com os juros de 3%, iria o capital para
R$318,00. No quarto mês, R$432,00. Eu tenho a tabela
"price". Veja bem, no primeiro mês cresceu 3; no segundo, 9;
no terceiro. 18; no quarto, 32. No final de 120 meses, em
apenas 10 anos, teria esse fundo de pensão um capital
equivalente a R$115.000,00. Se ele cegasse ao Deputado que
contribuiu com R$100,00 todo mês ou ao trabalhador que
fizesse parte desse fundo de pensão 1.5% apenas, daria para
aposentá-lo com o equivalente a RS8.620,00. E ainda
aplicaria mais 1.5% no montante de R$ll5.000,00. Em 180
meses, ou seja, em 15 anos, essa mesma aplicação gera um
patrimônio equivalente a R$701.000,00, do qual 1,5%
corresponderia a uma aposentadoria de, aproximadamente,
R$11.000,00. Nós não aplicamos R$100,00; aplicamos R$600,00.
Desconta-se todo mês, na conta de um Deputado, R$600,00. Se
se descontasse R$100,00 para pagar os gastos operacionais e
se aplicasse R$500,00, teríamos, então, ao final de 180
meses, um patrimônio de R$3.505.000,00. o que daria uma
aposentadoria de R$52.000,00, pagando apenas 1,5% do
montante do fundo de pensão.
Em alguns países do Primeiro Mundo, onde não existe a

previdência estatal mas apenas a privada, como é o caso, na
América, do Ten Vears Pension Fund - fundo de pensão em 10
anos -, todos se aposentam com uma pequena contribuição
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mensal. No Brasil, essas coisas não dão certo porque há
desvios nas verbas. Temos o exemplo do escândalo da
Previdência Social mesmo. O INPS arrecadava, há algum tempo,
mais do que a Argentina inteira. Esses fundos privados de
pensão que existiram durante certa época - Pecúlio União,
MONGERAL, MONBRAS. CAPEMI - não deram certo por causa da
corrupção e do desvio de verba, porque não se prestam contas
do que se está fazendo. Sem dúvida, creio que são feitas até
com carinho e com boa intenção as aplicações nessa conta que
gera a aposentadoria dos Deputados. Sem a contribuição, sem
parcela nenhuma do dinheiro público, apenas com o nosso,
poderíamos ter uma aposentadoria, senão igual, melhor que a
que temos agora.
Sou favorável, evidentemente, a que se corte essa
contribuição do Governo, dos cofres públicos, mas que sejam
instituídas algumas entidades sérias ou uma entidade séria
ou assessorada tecnicamente de tal maneira que o próprio
salário do Deputado, descontando-se uma parcela de RS500,00
todo mês, possa gerir sua aposentadoria.
Aproveito, terminando, dentro do meu prazo, para chamar a
atenção da população brasileira para o fato de que a culpa
é da cultura que existe. Se os planos de pensão, se as
aposentadorias, se o próprio INSS está passando dificuldades
não é pelo que arrecada, é pelo que aplica, porque aplica
mal, desviam-se verbas e, em muitos casos, há seriissimas
corrupções. Muito obrigado.
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Não há outros
oradores inscritos. Em votação, o requerimento, salvo
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda nQ 1.
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado o Requerimento nQ
623/95 com a Emenda nQ 1. Oficie-se.
Requerimento nQ 756/95, do Deputado Anderson Adauto,

solicitando ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado as
informações que menciona, referentes à arrecadação da
receita do Estado no período compreendido entre o ano de
1994 e o mês de agosto de 1995. A Mesa da Assembléia opina
pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo nQ
1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo nQ 1. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado o Requerimento nQ
756/95 na forma do Substitutivo nQ 1. Oficie-se.

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Parcial

á Proposição de Lei nQ 12.797, que altera a Lei nQ 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. 3Q, 4Q, 6Q, 7Q e 9Q, e ao parágrafo único do
art. 5Q. Em votação, o veto, salvo destaque. A Presidência
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vai submeter a matéria a votação por escrutínio secreto, nos
ternos do art. 234 do Regimento Interno. Antes, porém,
lembra ao Plenário que os Deputados que desejarem manter e
veto deverão votar "sim" e os que desejarem rejeitá-lc
deverão votar "não" Resumindo: "sim" mantém o veto, e 'não
rejeita-o. Convido os Deputados Jorge Hannas e Âilton Vilela
para atuarem como escrutinadores. Com a palavra, pela ordem,
o Deputado Carlos Pimenta.

Questão de Ordem
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, antes de V.
Exa. dar continuidade aos trabalhos e diante da importância
da apreciação por esta Casa do veto do Sr. Governador do
Estado a esse projeto, gostaríamos de, verificando, de
plano, que não temos "quorum" qualificado para dar
continuidade à votação do referido veto, pedir a V. Exa. que
encerrasse, de plano, a reunião
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Carlos
Pimenta que já estamos entrando no processo da própria
chamada, que vai constatar a não-existência de número
regimental. Á Presidência informa que é chamada para votação
secreta, não havendo o número suficiente, torna-se sem
efeito. Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à
chamada.
A Deputada Maria José Haueisen - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Votaram 35 Deputados, Não houve "quorum"

para a votação mas o há para discussão da matéria constante
na pauta. A Presidência torna sem efeito a votação do veto.
Discussão em turno único do veto ao parágrafo único do art.
s, ao art. 7Q e seus 1Q e 2Q, ao art. 8g e seu parágrafo
único, ao art. 9Q e seu parágrafo único e aos arts. 10 e 11
da Proposição de Lei Complementar ng 43. Em discussão, o
veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

3a PARTE (GRANDE EXPEDIENTE)
O Sr. Presidente (Deputado Ermano Batista) - Persistindo a
falta de "quorum" para a votação dos vetos, e uma vez que
eles se encontram na faixa constitucional sobrestando a
apreciação das demais matérias constantes na pauta, a
Presidência vai passar à 3 parte da reunião, destinada aos
oradores inscritos para o Grande Expediente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado-
0 Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados
e Sras Deputadas, ocupamos a tribuna nesta tarde e vamos,
durante o ano, ocupá-la mais vezes para abordar alguns temas
que entendemos relevantes, complexos e que nos exigem um
tempo maior do que este que temos no Pequeno Expediente.
Queremos hoje falar a respeito da situação econômica e das
reformas do Governo Federal e do Governo do Estado. Ontem,
tivemos aqui a presença do Presidente da República, para
participar do ato de lançamento do programa "Acorda Brasil".
Durante esse ato, pudemos nos manifestar, juntamente com uma
série de pessoas de Minas Gerais. Estamos realmente
acordados e não vamos aceitar passivamente as modificações
que vêm sendo feitas com o objetivo de reforçar e, cada vez



154

mais, garantir privilégios para uma parcela de nossa
população.
A reforma administrativa, que tanto se apregoa, faz parte
do discurso neoliberal de modernização. Para que o Estado
funcione é preciso ser compacto; para ser compacto, é
preciso, na visão dos neoliberais, privatizar as empresas
estatais, mesmo as mais estratégicas e lucrativas como a
CEMIG, que em 1995 teve lucro superior a R$500.000.000,00, e
reduzir os gastos com pessoal. Em síntese, o discurso
neoliberal ataca dois patrimônios do Estado: suas empresas -
geradoras de empregos e divisas - e o funcionalismo público,
em última instância, o bode expiatório preferido de todos os
Governos.
O projeto de reforma administrativa de Fernando Henrique
Cardoso tira a estabilidade do servidor público e obriga que
os gastos com pessoal não ultrapassem certos percentuais da
receita corrente liquida, numa escala decrescente que
pretende atingir em 5 anos a casa dos 60%. A lei, de autoria
da Deputada Rita Camata, tenta fazer uma adequação ao longo
do tempo, mas o que o Governo Federal vem fazendo, sempre
acompanhado pelo Governo de Minas, é buscar essa adequação
imediatamente, o que, sem sombra de dúvidas, faz com que o
processo fique ainda mais traumático.
Essa questão dos percentuais é interessante. Até o ano
passado, os Governos não podiam gastar mais do que 65% da
receita corrente liquida com folha de pagamento de pessoal.
O Governo Hélio Garcia esmerou-se em mostrar números
alarmantes através de campanhas pelos meios de comunicação
de massa, afirmando que os gastos com salários ultrapassavam
os 75%. Pois bem. Na hora de prestar contas ao Tribunal de
Contas do Estado, os números eram bem diferentes. Minas, nos
quatro anos de Governo Hélio Garcia, nunca estourou os
limites constitucionais ao contrário, ficou até abaixo,
chegando a gastar em um ano apenas 59% da receita corrente
liquida com salário. Percebe-se, então, que a intenção do
Governa era ludibriar o funcionalismo e manter o arrocho.
Só para fazer uma pequena lembrança, o então Secretário do
Planejamento de Hélio Garcia, que falseou os números, era
Paulo Paiva, o nosso atual Ministro do Trabalho, que agora
propõe a redução do número de dias de férias do trabalhador,
bem como do tempo da licença maternidade. Mui amigo o
Ministro indicado por Minas ao Presidente FHC.
A questão da saúde financeira do Estado é bastante curiosa.
Em entrevista ao jornal "Estado de Minas", no inicio deste
mês, o Vice-Governador e Secretário do Planejamento de
Minas, Walfrido dos Mares Guia, admite que Eduardo Azeredo
pegou o Estado saneado. Em março de 1995, o Secretário
Adjunto da Fazenda, Luiz Antônio Vasconcelos, anunciava, em
seminário realizado na Fundação João Pinheiro, que as
finanças de Minas estavam equilibradas. Então, como podem,
hoje, essas mesmas contas estar tão desequilibradas? como
podem o Governador e seus Secretários propagandear a quase
falência do Estado, se há menos de um ano as finanças
estavam equilibradas? Digo e repito: mentiram antes ou estão



mentindo agora sobre a saúde financeira do Estado. Se as
finanças de Minas estavam saneadas, Azeredo admite sua
incompetência administrativa. Se não estavam, Azeredo mostra
que mentiu descaradamente.
Portanto, se no plano federal as coisas estão difíceis, com

o Presidente da República preocupando-se mais com suas
viagens improdutivas ao exterior do que com os problemas
emergenciais que o Pais enfrenta, no plano estadual as ações
têm sido mais dolorosas, visto a falta de coerência da
equipe governamental e o fato de que, em Minas Gerais, a
Assembléia Legislativa vem mantendo uma posição de
subserviência ao Executivo, desde o Governo Hélio Garcia.
As ações da Bancada do PT nesta Casa, com o objetivo de
tentar conter a fúria neoliberal em nosso Estado, têm
esbarrado, de forma cabal, na política de alianças às custas
do "é dando que se recebe", desencadeada por Hélio Garcia,
com prosseguimento no Governo Eduardo Azeredo. Para
minimizar o efeito avassalador de tal subserviência, nós
temos usado de todos os recursos regimentais de que
dispomos. Azeredo, em prova de total desrespeito à
Assembléia Legislativa e aos preceitos democráticos, usa e
abusa dos decretos. Em 1995, seu primeiro ano de Governo,
foram nada menos que 1.089 decretos. Eu não estou brincando!
Foram 1.089 decretos, Srs. Deputados. Neste inicio de ano,
Azeredo já baixou mais 36 decretos. Amanhã, 2ertamente, esse
número já deverá ter crescido.
As mazelas do Governo Azeredo não param na falta de

espirito democrático. vejamos as contradições deste Governo.
No seu primeiro ano, cria uma secretaria para tratar da
questão do menor e no ano seguinte quer fundi-la com a
Secretaria do Trabalho e Ação Social. No primeiro ano cria
dezenas de cargos em comissão, reforçando-os com o pró-
labore, e no ano seguinte inicia a sua extinção.
Vamos aos pró-labores. Estão aqui, para quem desejar vê-
los. Depois, vamos mandá-los para o arquivo da Assembléia
Legislativa, a fim de que sejam publicados no "Minas
Gerais"- Quantos pró-labores foram criados pelo Governo
Azeredo? Se o Governo Azeredo acabasse com os pró-labores
que ele mesmo criou, não haveria a necessidade da não-
contratação de tantas pessoas, como vem sendo feito pelo
Governo. Estão aqui os pró-labores. Por que não se acaba com
o pr6-labore do Sr. Cid Veloso, ex-Diretor da Faculdade de
Medicina, candidato a Deputado pelo P508 e atual Assessor de
Gabinete? Por que não se acaba com o do Sr. Paulo Bebrens,
ex-Diretor do Hospital Odilon Behrens e atual
Superintendente Operacional de Saúde da Secretaria da Saúde,
e o de outros, todos aqui? Temos uma lista enorme dos pró-
labores. Por que o Governo não faz isso? São pró-labores
criados pelo Governador Eduardo Azeredo. Esse é o desafio
que fazemos a ele, já que ele disse que estávamos brincando
com os números. Os dados, os números, os nomes e os órgãos
estão aqui, Governador Eduardo Azeredo. Qual era a condição
de ex-candidato a Deputado pelo PSDB? O prô-labore é o
extra, o que ele recebe além do seu trabalho. Se acabassem
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com esses pró-labores, que somam mais de 2.300, apenas 1
deles manteria 33 serviçais do Estado de Minas Gerais. Para
vermos como este Governo trabalha com os números.
A mudança na fórmula para acertar férias-prêmio dos
servidores, a privatização do CREDIREAL - que só trouxe e
ainda trará mais prejuízos para o Estado -, tudo isso é
fruto da desorganização, da falta de planejamento e da
passividade que se abateu sobre o nosso Estado. A colocação
de ações da CEMIG como garantia para empréstimos, deixando a
empresa à beira da privatização, é mais uma questão
delicada. Os jornais de circulação nacional, bem como os
nossos jornais regionais, dão conta de um trato mal
explicado entre o BNDES e o Governo Azeredo. Azeredo teria
acionado com a privatização da CEMIG e depois voltado atrás.
Mas até que ponto Azeredo terá voltado atrás? Até que ponto
essa não é uma parada estratégica, deixando as coisas se
acalmarem, sabendo da capacidade de mobilização dos
trabalhadores da CEMIG, que se somariam aos demais setores
do funcionalismo para se contrapor às reformas previstas?
Azeredo entregou ao BNDES 18,7 bilhões de ações ordinárias
da CEMIG, o que representa 33% do total, pensando que
conseguiria R$1.000.000.000.00 em empréstimos. Conseguiu
R$442.000.000,00 - R$250.000.000,00 liberados em dezembro
passado e R$192.000.000,00. este mês. Qual era a jogada
aprovada pelo BNDES? Esperava-se ganhar a diferença, uma
bagatela de R$558.000.000,00, no mercado de ações,
justamente em função da privatização da empresa. Segundo
eles, as ações cresceriam de valor nos mercados nacional e
internacional, com possível entrada na Bolsa de Nova lorque,
se houvesse a privatização. Em síntese, caso não haja
mudanças significativas no valor das ações junto ao mercado,
Minas terá ficado com menos de 50% daquilo que os 33% de
ações ordinárias da CEMIG valem.
Mas a coisa não pára ai. Minas tem uma divida de
R$9.000,000.000,00 - divida mobiliária, contratos e divida
externa -, R$6.000.000.000,00 só de divida mobiliária, que
em janeiro de 1995 era de R$4.800.000.000,00. Em pouco mais
de um ano, portanto, ela cresceu R$1.200.000.000,00. ou 25%.
Além disso, há o caríssimo processo de privatização do
CREDIREAL, o saneamento do Tesouro Estadual, o BDMG. a
MinasCaixa e a necessidade de alavancar o PMDI. Como o
Governo pretende fazer isso? Primeiramente, com aqueles
R$558.000.000,00 extras de valorização das ações da CEMIG,
que são totalmente incertos, e, ainda, segundo Walfrido dos
Mares Guia e João Heraldo Lima, com mais R$1.100.000.000,00.
Mas de onde sairá esse dinheiro? Das Antecipações de Receita
Orçamentária - AROs - dificilmente sairá, visto que Minas
Gerais já deve R$420.000.000,00 nesta rubrica e o Ministro
da Fazenda. Pedro Malan, já disse que não vai liberar mais
recursos para os estados endividados sob a forma de AROs.
Que fique claro: Minas vem dando sinais de estar mal das
pernas há algum tempo. O primeiro sintoma sempre é recorrer
às AROs.
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Vêm, então, mais fortes, as idéias de privatização e corte
de pessoal. O CREDIREAL será privatizado. Uma privatização
bastante interessante, visto que só trará prejuízos para
Minas. Vejamos, Srs. Deputados: o Governo pretende vender o
CREDIREAL por R$100.000.000,00; no entanto, deverá pagar
perto de R$250.000.000,00 referentes ao passivo trabalhista.
Lá se vão mais R$150.000.000,00 dos cofres públicos de
Minas. Realmente, uma jogada de mestre; uma capacidade
administrativa fantástica; urna incrível vocação para perder
dinheiro, para gastar indevidamente o dinheiro público. Ai
também deverá estar a privatização da CEMIG, é sempre bom
lembrar. A GASMIG já está indo. A COMIG está sendo
desmantelada, perdendo sua principal fonte de recursos, que
são os royalties" do nióbio - uma bagatela de
R$10.000.000,00.
Por último, pelo menos por enquanto, a privatização da
CEASA vem sendo cogitada e já gerou uma pequena gafe do
Vice-Governador. Walfrido dos Mares Guia, questionado por um
repórter do "Estado de Minas" sobre a privatização da CEASA,
respondeu: "Não é função do Estado vender verdura". Ao que o
repórter retrucou: "Mas a CEASA não vende". E bom que o
Vice-Governador e Secretário do Planejamento de Minas
planeje melhor o que vai dizer e adquira um pouco mais de
conhecimento sobre o que são e com que mexem os órgãos do
Estado que ele tão bem, como já vimos pelo perfil de nossa
divida, ajuda a administrar.
Não só o Vice-Governador faz das suas. A cada dia o
Governador Eduardo Azeredo chega com uma novidade
neoliberal. A última é a não renovação do contrato de 32 mil
profissionais de educação, que eram funcionários
contratados, portanto, sem estabilidade. Essas dispensas
estão provocando o caos nas escolas de Minas. Várias
atrasaram o inicio do ano letivo em função da falta de
professores ou da sobrecarga a que serão submetidos os
efetivos. O que o Governo Azeredo chama de racionalização
dos excessos, Srs. Deputados, eu chamo de demissão.
Segundo o jurista José Alfredo Baracho, tal atitude do
Governo é inconstitucional. Ele afirma que os funcionários
têm direito a indenização. As demissões ferem os direitos
individuais dos servidores. Todos aqueles que tiveram seus
contratos renovados ao final do primeiro ano têm direito a
férias, ao 13g salário e aos 40% de multa sobre o FGTS,
segundo Baracho. Além disso, dentro do meu raciocínio que
motivou o pedido de suspensão do decreto que prevê demissões
ao bel-prazer da Secretaria de Administração, o jurista,
taxativo, conhecedor que é da lei, declara que o servidor
estável ou concursado só poderá ser demitido em caso de
decisão judicial. A trapalhada do Governo, que ironicamente
o Secretário Cláudio Mourão chamou de erro de redação,
acabou sendo desfeita anteontem, através do Decreto n
37.794. No novo decreto, o 36Q baixado por Azeredo este ano,
os servidores públicos efetivos ou de função pública
estáveis só poderão ser demitidos em decorrência de processo
administrativo.
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Vai haver uma redução nos cargos em Comissão. Só que, no
"Minas Gerais", na lista publicada com o nome das pessoas
dispensadas até hoje pela manhã, nenhum era de ocupante de
cargo em comissão. Todos eram servidores em função pública,
com salários que variam de R$107,00 a R$308,00. Já coloquei
aqui a questão referente ao pró-labore.
Além dos servidores contratados, o Governo ameaça extinguir

vários cargos em comissão- Ao todo são aproximadamente 10
mil cargos no Estado, e Azeredo quer cortar 2 mil, ou seja,
20% deles. Tudo isso é incrível. Querem fazer a reforma
administrativa dizendo que o Estado gasta demais com salário
do funcionalismo, mas dão pensão vitalícia ao Governador,
equivalente a 50% do seu salário. No mínimo, isso é uma
incoerência. Além disso, há algumas distorções bastante
interessantes no Governo de Eduardo Azeredo. Passo agora a
ler as denúncias públicas que estão sendo feitas pelo SIND-
Saúde, pela Coordenação Sindical e pela CUT.
Tudo isso seria cômico se não fosse trágico. No ano em que

o Governo Federal inicia uma violenta campanha retórica pela
geração de empregos, com preparação de vasta utilização da
mídia, coloca na rua, juntamente com os Governos Estaouais,
milhares de pessoas. Mais uma das inúmeras contradições.
Para piorar as coisas, em Minas o Governo lança três
resoluções na área da educação: ns 7.762. 7.763 e 7.764.
Delas, a nQ 7.763 é a mais flagrante no que concerne ao
desrespeito à legislação vigente. Tal resolução remete à Lei
9.381, de 18/12/86, que instituiu o Quadro de Pessoal do
Ensino. Apesar de fazer remissão à Lei nQ 9.381, a resolução
a desconsidera por completo, bem como os arts. 10 e 11 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado, nos quais está previsto:
"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.
Art. 11 - A legislação estadual fixará critérios para a
reforma administrativa que compatibilize os quadros de
pessoal com o disposto no art. 30 da Constituição do Estado,
no prazo de dezoito meses contados da promulgação da
Constituição da República".
Assim, tem-se que o Quadro de Pessoal do Ensino não poderia
ser alterado sem que o Governador enviasse á Assembléia
Legislativa um projeto de lei que estabelecesse os critérios
da reforma administrativa que se pretende implantar no
Estado. Isso não foi feito.
Mas vamos aos absurdos cometidos pela Resolução nQ 7.763.
Ela estabelece, por exemplo, que o número máximo de cargos
do quadro de pessoal das unidades estaduais de ensino
obedecerá tão somente o número de alunos matriculados,
quando o art. 25, "caput', da Lei nQ 9.381, de 1986 manda
observar as séries oferecidas, o número de turmas e o número
de turnos. Prevê ainda que o servidor do quadro de
magistério em exercício na escola ocupará 1 vaga, exceto se,
dentre outras coisas, estiver sujeito a 40 horas, criando



assim o absurdo da possibilidade de o servidor que houver
sido apostilado em cargo de direção, cuja jornada é de 40
horas, e for detentor de outro cargo, sujeito portanto a
jornada de 18 horas-aula semanais, ocupar, assim mesmo, duas
vagas.
Mais que isso: enquanto a lei determina que as unidades de

ensino terão cargo de Diretor para a educação pré-escolar e
de lQ grau a partir de um mínimo de 150 alunos e 6 turmas, a
resolução determina que se observe apenas o número de
alunos.
Dessa forma, a resolução cria absurdos jurídicos
inimagináveis, dando-nos a certeza de que o Governador
encontra-se mal assessorado ou mal intencionado, pois não é
admissivel tamanha desconsideração e desrespeito não somente
à Lei nQ 9.381 mas também à nossa Constituição. O Governo
Azeredo troca os pés pelas mãos. Faia que vai tirar a TV
Minas da Secretaria da Cultura e transferi-Ia para a Casa
Civil, depois muda de idéia; cria secretarias para depois
fundi-ias; enfim, mostra que sua máxima é Idêntica à do
saudoso Velho Guerreiro, o popular Chacrinha, que dizia: "Eu
não vim para explicar, eu vim para confundir".
Finalizando, queremos dizer que estaremos ocupando outras
vezes este espaço, para que possamos externar nosso
Posicionamento. Na próxima semana, estaremos aqui falando
sobre o programa que foi lançado ontem, em Minas Gerais,
sobre a educação. Na verdade, esse programa vai dlfjltar o
ensino profissionalizante. Ele fala em melhoria da qcalidade
de ensino e mais investimentos na área da educação, com a
aplicação de mais de R$300,00 por aluno. Gostaria de saber
se o Sr. Waifrido dos Mares Guia, no Colégio Pitágoras,
cobra R$25,00 por mês, por aluno, e se, com essa
importância, consegue dar um ensino de qualidade. Com
R$300,00 por aluno, é exatamente isso que dá: R$25,00 por
aluno, por mês. Pergunto: será que as grandes escolas
particulares cobram R$25,00 por mês, para dar um ensino de
qualidade? Esse é o debate, franco e aberto, que queremos
travar, com números e dados. Depois, queremos ver a resposta
dos Lideres do Governo, tendo em vista esses números e esses
dados, se é que, realmente, existe resposta para tamanha
insensatez. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, pode ser
visto, de plano, que não há "quorum" para a continuação dos
nossos trabalhos. Pedimos, pois, o encerramento da reunião.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - A
Presidência, verificando, de plano, a inexistência ce
"quorum" para continuação dos trabalhos, encerra a reunião,
convocando os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia
6, às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
ordinária deli:erativa, também de amanhã, às 14 horas, com a
seguinte ordem 00 dia:(- A ordem do dia anunciada pelo Sr.
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Presidente é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião. -

ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
PROCEDER A ESTUDOS QUE VENHAM CRIAR MELHORES CONDIÇÕES DE
COMUNICAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e oito de
novembro de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Elbe Brandão e
Carlos Murta (substituindo este ao Deputado Alberto Pinto
Coelho, por indicação da Liderança do PP). Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara
abertos os trabalhos e solicita à Deoutada Elbe Brandão que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o
Presidente informa que a reunião se destina a dar
continuidade aos trabalhos da Comissão e indaga aos membros
presentes se há alguma sugestão a ser feita. A Deputada Elbe
Brandão apresenta dois requerimentos: em um deles, pleiteia
ao Diretor-Geral desta casa informações sobre o
encaminhamento dado à solicitação feita pela da Associação
dos Diários do Interior datada de 10/7/95; em outro,
solicita ao Ministério da Educação informações sobre o
andamento de processo que contém pedido de instalação de
Faculdade de Comunicação no Vale do Rio Doce. Colocados em
votação, são os requerimentos aprovados. Nada mais havendo a
ser tratado, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 1996.
Paulo Piau, Presidente - Elbe Brandão - Glycon Terra Pinto
- Ivair Nogueira. -
ATA DA 10g REUNIAO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL
As dez horas e trinta minutos do dia sete de dezembro de mil
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Djalma Diniz, Antônio Roberto e Elbe
Brandão (substituindo esta ao Deputado Miguel Martini, por
indicação da Liderança do PSDB), membros a Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Djalma Diniz, declara abertos os trabalhos e
solicita à Deaitada Elbe Brandão que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos parlamentares presentes. Estando ausente o Deputado
Paulo Schettino, o Presidente redistribui ao Deputado
Antônio Roberto o Projeto de Lei Complementar ng 9/95.
Passa-se à fase de discussão e votação de proposição sujeita
à deliberação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o
Deputado Antônio Roberto apresenta parecer mediante o qual
conclui pela aprovação do Projeto de Lei Complementar n
9/95 na forma do vencido em lQ turno, com a Emenda nQ 1, que
apresenta. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente,
considerando a proximidade do término da sessão legislativa
e a necessidade de se ultimar a apreciação dos projetos em



tramitação na Casa, convoca, previamente. a Comissão para
reunir-se extraordinariamente, com a finalidade de apreciar
proposições Que porventura lhe sejam distribuidas, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 29 de fevereiro de 1996.
Djalma Diniz, Presidente - Anderson Adauto - José Maria

Barros.
ATA DA 33a REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas do dia vinte e sete de fevereiro de mil
novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados Simão Pedro Toledo, Leonidio Bouças, Arnaldo
Penna e Anivaldo Coelho, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental e na ausência do Presidente,
Deputado Geraldo Santanna, assume a direção dos trabalhos o
Vice-Presidente, Deputado Simão Pedro Toledo, que declara
abertos os trabalhos, informa que a reunião se destina à
apreciação da matéria constante na pauta e solicita ao
Deputado Arnaldo Penna que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Passa-se à 2g parte da reunião, com a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. Com a palavra, o Deputado
Anivaldo Coelho, relator do Projeto de Lei nQ 351/93, emite
parecer mediante o qual conclui pela constitucionalidade,
Pela legalidade e pela juridicidade da proposição com a
Emenda nQ 1, que apresenta. Submetido a discussão e votação,
é aprovado o parecer. O Deputado Leonidio Bouças, relator do
Projeto de Lei nQ 601/95, emite parecer mediante o qual
conclui pela inconstitucionalidade, pela ilegaildade e pela
antijuridicidade da proposição. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o parecer. Ainda com a palavra, o
Deputado Leonídio Bouças, relator do Projeto de Lei ng
607/95, emite parecer mediante o qual conclui pela
inconstitucionalida:e pela ilegalidade e pela
antijuridicidade da proposiçã:. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o parecer. O Presidente, Deputado Simão
Pedro Toledo, relator do Projeto de Lei ng 609/95, emite
parecer mediante o qual conclui pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade da proposição com a
Emenda rlQ 1, que apresenta. Submetido a discussão e votação,
é aprovado o parecer. O Deputado Arnaldo Penna, relator do
Projeto de Lei nQ 613/95, emite parecer mediante o qual
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e oela
juridicidade da proposição com as Emendas nos 1 a 3, Que
apresenta. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer, O Deputado Leonidio Bouças, relator do Projeto de
Lei nQ 623/95, solicita prazo regimental para emissão de seu
parecer, o que é deferido pela Presidência. Passa-se à fase
de discussão e votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o
Deputado Leonidio Bouças, relator dos Projetos de Lei ngs
495, 548, 569, 573, 575, 578, 581, 582, 583, 584, 586, 587,
588, 592, 594, 595, 602, 603, 605, 606, 610, 611, 618, 619,
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620, 622, 628, 631, 632, 633 e 634/95, emite pareceres
mediante os quais conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade das proposições com as
emendas que apresenta aos Projetos de Lei ns 548, 583, 588,
592, 595, 603, 622 e 628/95, as quais receberam o flQ 1.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os pareceres. Nos termos do art. 189 do Regimento
Interno, o Presidente determina que os Projetos de Lei ns
601 e 607/95 sejam encaminhados ao Plenário para inclusão em
ordem do dia. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença de todos, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 5 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Marcos Helênio - Simão Pedro
Toledo - Ivair Nogueira,
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI No 12.844
As quinze horas e trinta minutos do dia vinte e sete de
fevereiro de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Jorge Hannas, Marcelo
Gonçalves e Ajalmar Silva (substituindo, respectivamente.
aos Deputados Paulo Piau, Alencar da Silveira Júnior e Mauri
Torres, por indicação das Lideranças do PFL, do PDT e do
PMDB), membros da Comissão supracitada. Na ausência do
Presidente ad hoc", Deputado Marcelo Cecé, o Deputado Jorge
Hannas assume a Presidência e, havendo número regimental
declara abertos os trabalhos. Continuando, esclarece que a
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente. Em seguida, a Presidência determina a
distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas,
e convida o Deputado Marcelo Gonçalves para atuar como
escrutinador. Apurados os votos, são eleitos Presidente e
Vice-Presidente, respectivamente, os Deputados Alencar da
Silveira Júnior e Paulo Piau, ambos com três votos. Devido à
ausência do Presidente e do Vice-Presidente eleitos, o
Presidente "ad hoc' informa que a posse realizar-se-á na
próxima reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, conforme edital de convocação a ser

publicado, determina a avratura da ata e encerra Os
trabalhos.
Sala das Comissões, 5 de março de 1996.
Paulo Piau, Presidente - Paulo Schettino - Maria Olivia.

ATA DA 27g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
As dez horas do dia vinte e oito de fevereiro de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna,
Bonifácio Mourão, Carlos Murta, Jalro Ataide, Durval Angelo
e Elbe Brandão, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente. Deputado Ajalmar Silva,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Bonifácio
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Mourão que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que; lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
seguir, o Presidente suspende os trabalhos por prazo
indeterminado. As 12 horas, são reabertos os trabalhos, com
a presença dos Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna,
Durval Angelo e Carlos Murta, membros da Comissão, bem como
dos Deputados Gilmar Machado e Anderson Adauto. O Deputado
Gilmar Machado apresenta requerimento mediante o qual
solicita a realização de reunião conjunta das Comissões de
Administração Pública e de Educação, Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer, destinada a proceder a estudos sobre o
processo de enxugamento da máquina pública e as propostas de
reforma do Estado. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. O Presidente, verificando de plano a inexistência
de "quorum" regimental para o prosseguimento da reunião,
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 6 de março de 1996-
Ajalmar Silva, Presidente - Carlos Murta - Jairo Ataide -

Arnaldo Penna - Bonifácio Mourão - Durval Angelo.
ATA DA 31a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e oito de
fevereiro de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Ivo José, Ronaldo
Vasconcellos, Antônio Roberto e Wilson Trôpia, membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ivo José, solicita ao Deputado Antônio
Roberto que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar o
Projeto de Lei no 517/95, do Deputado Miguel Martini, que
dispõe sobre a instalação e o funcionamento de unidades
lavadoras de batatas no Estado e dá outras providências. A
Presidência faz a leitura da seguinte correspondência:
oficio da ALAGO, contendo cópia do documento final do 1
Encontro dos Municipios Atingidos pelos Lagos de Furnas:
Circular no 02/96, da Universidade Livre do Meio Ambiente
de Curitiba, PR, convidando representante desta Comissão
para participar de curso sobre "Auditorias Ambientais', no
período de 18 a 22 de março; expediente enviado pelos
moradores do C:'junto IAPI, nesta Capital, denunciando o
corte de árvores no local e reivindicando providências e
melhorias na citada área; convite enviado pela ASPARPI para
que esta Comissão participe de reunião pública a ser
realizada em Ponte Nova, no dia 14/3/96, com o objetivo de
discutir a necessidade das hidrelétricas e seu impacto
ambiental, econômico e social. Passa-se à 2a parte da
reunião, com a discussão e a votação de parecer sobre
proposição sujeita à apreciação do Plenário. Com a palavra,
o Deputado Antõnio Roberto, relator do Projeto de Lei n
517/95, emite parecer mediante o qual conclui por sua
aprovação na forma do Substitutivo nQ 1, com as Emendas ns1 e 2 Colocado em discussão e votação, é o parecer
aprovado. Curnorida a finalidade da reunião, a Presidência
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agradece o comparecimento dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 6 de março de 1996.
Ivo José, Presidente - Ronaldo Vasconcellos - Wilson

Trópia.
ATA DA la REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI No
12.901
As catorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e
nove de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ohizon Meio,
Toninha Zeitune e Raul Lima Neto, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Dilzon Meio, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Raul Lima Neto que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A seguir, solicita ao Deputado Toninha
Zeitune que proceda à leitura de seu parecer sobre o veto
parcial oposto à Proposição de Lei nQ 12.901. O relator, por
seu parecer, conclui pela manutenção do veto. Colocado em
discussão e votação, é o parecer aprovado por unanimidade. O
Presidente suspende a reunião para a lavratura da ata.
Reabertos os trabalhos, a ata é lida, aprovada e subscrita
pelos membros presentes. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos Deputados e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 1996.
Dilzon Meio, Presidente - Raul Lima Neto - Toninha Zeitune.

ATA DA 1? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL Á PROPOSIÇÃO DE LEI No-
12.897
As quinze horas e trinta minutos do dia vinte e nove de
fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Bilac Pinto (substituindo o
Deputado Jorge Hannas, por indicação da Liderança do PFL),
Raul Lima Neto e Ajalmar Silva. Acha-se presente também o
Deputado Dilzon Meio. Havendo número regimental, na ausência
do Deputado Jorge Hannas, o Deputado Ajalmar Silva assume a
Presidência da reunião, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputaco Silac Pinto que proceda á leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A seguir, a Presidência informa que
a finalidade da reunião é apreciar o parecer do relator,
Deputado Ajalmar Silva,sobre o veto parcial à Proposição de
Lei nQ 12.897 passa à leitura desse parecer, que conclui
pela manutenção do veto parcial oposto à proposição de lei
em análise. A seguir, o Presidente coloca o parecer em
discussão e votação, o qual é aprovado por unanimidade. A
Presidência suspende a reunião para que seja lavrada a ata.
Reabertos os trabalhos, o Presidente solicita ao Deputado
Raul Lima Neto que proceda à leitura da ata desta reunião,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
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Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
presença dos parlamentares e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Raul Lima Neto - Bilac Pinto.
ATA DA lp REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL Á PROPOSIÇÃO DE LEI
COMPLEMENTAR No 45
Às quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e
nove de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis,
reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Ronaldo
Vasconcellos, Arnaldo Penna (substituindo este ao Deputado
José Maria Barros, por indicação da Liderança do P508) e
Geraldo Rezende (substituindo o Deputado Toninho Zeitune,
por indicação da Liderança do PMDB), membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ronaldo Vasconcellos, declara abertos os trabalhos
e solicita ao Deputado Geraldo Rezende que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Com  a palavra, o Deputado
Ronaldo Vasconceilos procede à leitura do seu parecer, o
qual conclui pela manutenção do Veto Parcial à Proposição de
Lei Complementar nQ 45. Submetido a discussão e votação, o
parecer é aprovado por unanimidade. Prosseguindo, a
Presidência suspende a reunião por 10 minutos para a
lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, a ata é lida,
aprovada e subscrita pelos parlamentares presentes. Cumprida
a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença
dos Deputados e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 1996.
Ronaldo Vasconceilos, Presidente - Geraldo Rezende -

Arnaldo Penna.
ATA DA la REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Np
12.870
As quinze horas e cinco minutos do dia vinte e nove de
fevereiro de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões, os Deputados Marcos Helênio, Raul Lima
Neto, Bilac Pinto (substituindo este ao Deputado Sebastião
Costa, por indicação da Liderança do PFL) e Dilzon Meio
(substituindo o Deputado Ailton Vilela, por indicação da
Liderança da Maioria), membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Marcos
Helénio, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Dilzon Melo que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, o Presidente procede à leitura de seu
parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei np 12.870. O
relator, por seu parecer, conclui pela rejeição do veto.
Colocado o parecer em discussão, fazem uso da palavra os
Deputados Raul Lima Neto, Dilzon Melo e Marcos Helénio.
Colocado em votação, é o parecer aprovado por unanimidade. O
Presidente suspende a reunião para a lavratura da ata.
Reabertos os trabalhos, a ata é lida, aprovada e subscrita
pelos membros presentes. Cumprida a finalidade da reunião, o
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Presidente agradece a presença dos Deputados e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 1996. -
Marcos Helênio, Presidente - Bilac Pinto - Dilzon Meio -
Raul Lima Neto. - - -
ATA DA 1 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI No
12.828
Às dezesseis horas do dia vinte e nove de fevereiro de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das Reuniões
os Deputados Geraldo Rezende, Arnaldo Penna e Ronaldo
Vasconcelios, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Rezende,
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. A
seguir, solicita ao Deputado Ronaldo Vasconcelios que
proceda à leitura do Parecer sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei nQ 12.828. 0 relator, por meio de seu
parecer, conclui pela rejeição do veto. Colocado em
discussão e votação, é o parecer aprovado por unanimidade. O
Presidente suspende a reunião para a lavratura da ata.
Reabertos os trabalhos, a ata é lida, aprovada e subscrita
pelos membros presentes. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos Deputados e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 29 de fevereiro de 1996.
Geraldo Rezende, Presidente - Arnaldo Penna - Ronaldo

Vasconcel los.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO TOTAL Á PROPOSIÇÃO DE LEI
NO 12.844

Comissão Especial
Relatório

O Governador do Estado, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 90, VIII, c/-c o art. 70, II, da
Constituição do Estado, vetou a Proposição de Lei np 12.844,
que dá nova redação ao inciso VII do art. 4Q da Lei n
9.119, de 27/12/85, acrescido pela Lei nQ 9.586, de 6/6/88.
Na forma do disposto no art. 234, c/c o art. 112, 1, "b",
do Regimento Interno, foi a matéria distribuída a esta
Comissão Especial para receber parecer.

Fundamentação
A proposição em tela objetiva alterar o preceito contido no
inciso VII do art. 4Q da Lei nQ 9.119, de 27/12/85, para que
venham a ser isentos do pagamento do IPVA os proprietários
de automóveis com mais de 12 anos de fabricação.
Conforme consta nas razões do veto, a adoção da medida
significa considerável ampliação do beneficio, já que a
isenção contempla atualmente proprietários de veículos com
mais de 15 anos de fabricação, e redução da receita pública,
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o que demandaria estudos mais aprofundados acerca dos
reflexos da medida no orçamento do Estado.
Assiste razão ao Chefe do Poder Executivo, uma vez que a
proposta é incompatível com a política de incremento da
arrecadação do Estado, já bastante debilitada em decorrência
da crise que assola todos os entes federados.
A propósito, sob essa ótica, o que se observa é um enorme
esforço da administração pública com vistas à redução dos
custos de operacionalização da máquina administrativa e, por
outro lado, a implementação de programas que resultem em
maior arrecadação de tributos para que se cumpram, assim, as
propostas contidas no orçamento.
Essas razões de relevante interesse público levam-nos a
concordar com o Chefe do Poder Executivo, que entendeu
inoportuna a transformação da proposta em tela em preceito
legal.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto total

à Proposição de Lei nQ 12.844.
Sala das Comissões. 5 de março de 1996.
Paulo Piau, Presidente - Paulo Schettino, relator - Maria

01 ivia.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 244/95
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o Projeto de Lei
no 244/95 tem por objetivo dar a denominação de Detetive
Elder Desmoulins de Oliveira ao imóvel onde se encontram
instaladas a Delegacia de Policia e a cadeia pública do
Município de Santa Maria do Suaçui.
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, a pós cumpridas as
diligências solicitadas pelo relator da matéria.

Fundamentação
A Lei nQ 5.378, de 3/12/69, modificada pela Lei ng 7.621,
de 13/12/79, determina que a denominação de próprios
públicos recaia em nomes de pessoas falecidas que se tenham
destacado por notórias qualidades e relevantes serviços
prestados à coletividade. Estabelece ainda que não poderá
haver mais de um estabelecimento, instituição ou próprio
público com igual denominação no mesmo município.
Constatamos, ao analisar a proposição, nada haver que possa
impedir sua tramitação-

 Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
244/95 na forma proposta.
Sala das Comissões, 5 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças, relator -

Marcos Helênio - Ivair Nogueira - Arnaldo Pemna.
PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI

Hp 288195
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Barbosa, o projeto de lei em
análise altera a denominação da Escola Estadual Francisco
Manuel, com sede no Municipio de São Sebastião do Rio Verde.
Publicada em 8/6/96, a matéria veio a esta Comissão para

exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c art. 103, V,
"a, do Regimento Interno.
Em reunião anterior, a matéria foi baixada em diligência à

Secretaria de Recursos Humanos e Administração para que se
fornecessem informações sobre a denominação oficial da
escola e sobre a existência de outro próprio público com
denominação igual à proposta.
Cumprida a diligência, esta Comissão passa agora ao exame

do projeto.
Fundamentação

A iniciativa para legislar sobre o projeto em tela, de
acordo com o art. 61, XIV, da Constituição do Estado, é da
Assembléia Legislativa. Inexiste, portanto, dispositivo
constitucional que o faça de iniciativa privativa de algum
órgão ou outro Poder do Estado.
No âmbito da legislação ïnfraconstitucional, existe a Lei
no 5.378, de 3/12/69, modificada pela Lei nQ 7.621, de
13/12/79, que dispõe sobre a denominação de
estabelecimentos, instituições e prédios do Estado. Ela
estabelece que a escolha da denominação de próprios públicos
recaia em nomes de pessoas falecidas e que não exista no
mesmo município estabelecimentos com igual denominação.
Pelo que foi dito, acreditamos que, não obstante a escola

estadual do referido município ter recebido a denominação de
Francisco Manuel, não há qualquer impedimento de ordem legal
ou constitucional que impeça a mudança do seu nome.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ
288/95 na forma original.
Sala das Comissões, 5 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças, relator -
Marcos Helênio - Ivair Nogueira - Arnaldo Penna.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 477/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o projeto de lei em
análise pretende seja dada a denominação de Ponte Vereadora
Ruth dos Santos à ponte sobre o rio Vermelho, situada na
Rodovia MG-010, no Distrito de São José do Almeida, no
Munici pio de Jaboticatubas.
Publicado em 22/9/95, 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.
Cumprida a diligência solicitada em reunião anterior, esta
Comissão prossegue com a análise da matéria.

Fundamentação
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A proposição em exame dá a denominação de Ponte Vereadora
Ruth dos Santos à ponte sobre o rio Vermelho, no Distrito de
São José do Almeida, no Município de Jaboticatubas.
A iniciativa atende ao disposto no art. 61, XVI, da
Constituição Estadual, que estabelece como atribuição desta
Casa legislar, com a sanção do Governador, sobre bens de
domínio público.
Além disso, a proposição está em consonância com o disposto
na Lei no 5.378, de 3/12/69, que estabelece normas para a
denominaç
públicos. ao de

 estabelecimento, instituição e próprio

Segundo informa o DER-MO, a referida ponte não possui
denominação oficial.
Não existe, pois, impedimento legal à tramitação do
projeto, que se encontra de acordo com a legislação
pertinente.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
477/95 na forma proposta.
Sala das Comissões, 5 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças, relator -
Ivair Nogueira - Marcos Helênio - Arnaldo Penna.

PARECER PARA O ici TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 516/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei
em análise objetiva autorizar, o Poder Executivo a fazer
reverter imóvel ao Município de Divinolândia de Minas.
Publicada em 6/10/95, veio a proposição a esta Comissão

para exame preliminar, em atendimento ao que dispõe o art.
195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.
Cumprida a diligência solicitada em reunião anterior, esta

Comissão dá prosseguimento à análise da matéria.
Fundamentação

O imóvel de que trata o projeto em apreço é constituido por
terreno doado, em março de 1972. pela Prefeitura Municipal
de Divinolândia de Minas ao Estado, que construiu em parte
dele a Escola Estadual Professor Carvalhais, deixando outra
parte sem destinação.
A Prefeitura Municipal conseguiu junto à Secretaria de
Recursos Humanos a Administração a cessão da área ociosa por
meio de Contrato Administrativo de Autorização de Uso
Especial de Imóvel do Estado, por dois anos, e já iniciou a
construção de uma praça de esportes e lazer, que beneficiará
a população e, especificamente, os alunos das escolas
estaduais.
Dessa forma, o projeto atende ao interesse público, além de

cumprir as exigências do art. 18 da Carta mineira e do art.
17, 1, da Lei Federal np 8.666. de 21/6/93, que institui
normas gerais para licitações e contratos da administração
pública no âmbito dos Poderes da união, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, alterada pela Lei Federal
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flQ 8.883, não existindo, pois, impedimento de ordem legal ou
constitucional à aprovação da matéria.
Entretanto, apresentamos ao final deste - parecer

substitutivo ao projeto, com vistas ao seu aprimoramento
técnico.

Conclusão
Concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade do Projeto de Lei flQ 516/95 na forma do
Substitutivo nQ 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI Hp 516195
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel que especifica ao

Município de Divinolãndia de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao

Município de Divinolândia de Minas imóvel de propriedade do
Estado situado naquele município, na Rua Nossa Senhora do
Carmo, denominado Ribeirão do Divino, constituído de terreno
com área de 8.035m2 (oito mil e trinta e cinco metros
quadrados), desmembrado da área de 16.310m2 (dezesseis mil
trezentos e dez metros quadrados), com os seguintes limites
e confrontações: pela frente, na extensão de 61,13m
(sessenta e um virgula treze metros), com a Rua Nossa
Senhora do Carmo; pela direita, na extensão de 198,71m
(cento e noventa e oito virgula setenta e um metros), com
terrenos da Prefeitura Municipal pela esquerda, na extensão
de 219,71m (duzentos e dezenove virgula setenta e um
metros), com terrenos da Prefeitura Municipal, e, pelos
fundos, na extensão de 92m (noventa e dois metros), com
terrenos da Prefeitura Municipal, conforme escrituras
públicas nps 10.204 e 10.912, registradas às fls. 78 e 60
dos livros flQ5 3-P e 3-Q do Cartório de Registro de Imóveis
de Virginópolis.
Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se
à construção de uma praça de esportes.
Art. 2Q - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao
patrimônio do Estado se, findo o prazo de 3 (três) anos, 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 Comissões, 5 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator
- Arnaldo Penna - Leonidio Bouças - Marcos Helênio.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 576/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarquinio, o Projeto de Lei nQ
576/95 institui medidas para garantir o tratamento, a
reabilitação e a reinserção social da pessoa portadora de
transtorno mental e dá outras providências.
Publicada no "Diário do Legislativo em 21/11/95, a
proposição foi distribuída ás comissões competentes para
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receber parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V,
"a", do Regimento Interno.
Preliminarmente, cumpre a esta Comissão examinar a matéria

quanto aos aspectos jurídico-constitucionais, o que fazemos
nos termos seguintes.

Fundamentação
O projeto de lei em apreço objetiva instituir um conjunto
de medidas com vistas a garantir o tratamento, a
reabilitação e a reinserção social de pessoas portadoras de
transtorno mental.
Com esse propósito, preconiza tratamentos alternativos, em
contraposição à internação psiquiátrica, recurso a ser
utilizado e^ último caso. Regula também os diversos
procedimentos a serem observados para a internação dos
pacientes, dá especial atenção para as internações
involuntárias e revoga expressamente a Lei flQ 11.802, de
1992, até o momento não regulamentada.
Inicialmente, cumpre-nos observar a consonância do projeto
com os princípios consubstanciados no documento da
Organização das Nações Unidas de 17/12/91, intitulado 'A
Proteção de Pessoas com Enfermidade Mental e a Melhoria de
Assistência à Saúde Mental".
A constituição Federal determina, no art. 197, "caput", que
incumbe ao poder público, por meio de lei, regulamentar,
fiscalizar e controlar as ações e os serviços de saúde.
Já o art. 24. XII e XIV, preceitua que com pete à União, aos
Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente
sobre proteção e defesa da saúde, proteção e integração
social das pessoas portadoras de deficiência.
Ressalte-se, ainda, a aplicabilidade do art. 65 da

Constituição mineira, por se tratar de matéria de iniciativa
concorrente.
No entanto, estamos apresentando, na conclusão deste
parecer, as Emendas ns 1 a 4, com o intuito de
aperfeiçoarmos a proposição.

Conclusão
Ante o aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n
576/95 com as Emendas ns 1 a 4, a seguir redigidas

EMENDA No 1
Dê-se ao "caput" co art. ÔQ a seguinte redação:
"Art. S - Observada a regra do art. 9, 'caput", o

atendimento à pessoa portadora de transtorno mental dar-se-á
nos seguintes locais, entre outros:".

EMENDA No 2
Dê-se ao § 30 do art. 10 a seguinte redação:
"Art. 10- .....................................
6 3Q - Se a internação for involuntária, a segunda via do
laudo de que trata este artigo será enviada, pelo
estabelecimento em Que ocorrer a internação, à autoridade
sanitária local, e uma cópia do laudo ao Ministério Público,
no prazo de 2 (dois) dias contados da data da ocorrência do

EMENDA NO 3
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Dê-se ao art. 13 a seguinte redação:
"Art. 13 - Os hospitais psiquiátricos e as unidades de

internação psiquiátrica em hospital geral enviarão, no prazo
de 30 (trinta) dias contados da data de regulamentação desta
lei, à autoridade sanitária local e ao Ministério Público
relação dos pacientes que estiverem internados naquela data,
juntamente com a cópia da documentação de cada uni.".

EMENDA No 4
Dê-se ao art. 14 a seguinte redação:
"Art. 14 - A renovação do alvará de funcionamento dos

estabelecimentos responsáveis pelo atendimento da pessoa
portadora de transtorno mental fica condicionada à sua
adequação ao modelo de assistência instituído por esta
lei.".
Sala das Comissões, 19 dezembro de 1995.
Geraldo Santanna, Presidente (voto contrário) - Simão Pedro
Toledo, relator - Arnaldo Penna - Leonidio Bouças - Marcos
Helênio (voto contrário).

PARECER PARA O lp TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 623/95

Comissão de constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o Projeto
de Lei ng 623/95 institui gratificação por trabalho noturno
para servidor do Quadro do Magistério Público.
Publicada em 15/12/95, a matéria foi distribuída às

comissões competentes para receber parecer, nos termos do
art. 195, c/c o art. 103, ambos do Regimento Interno.
Preliminarmente, cumpre a esta Comissão emitir parecer
sobre os aspectos jurídico-constitucionais pertinentes ao
projeto, fundamentado nos termos a seguir.

Fundamentação
A proposição tem por escopo instituir gratificação por
trabalho noturno para professores e servidores do ensino
fundamental e médio do Quadro do Magistério Público estadual
que exerçam atividades especificas do magistério nas
unidades estaduais de ensino, em jornada noturna de
trabalho.
A remuneração do trabalho noturno superior à do trabalho
diurno é um direito constitucionalmente assegurado para os
servidores públicos civis, conforme se infere do art. 'IQ,
IX, da Constituição da República.
No âmbito do nosso Estado, foi editada a Lei flQ 10.745, de
26/5/92, que, nos termos do seu art. 12, estabelece que o
serviço noturno, compreendido entre as 22 horas de um dia e
as 5 horas do dia seguinte, será remunerado com o valor-hora
normal de trabalho acrescido de 20%.
Examinando-se o dispositivo citado, pode-se observar que o
legislador ordinário não levou em conta o horário das aulas
noturnas que, tradicionalmente, têm inicio às 19 horas e
término às 23 horas. Não foi feita distinção entre curso
diurno e curso noturno, para efeito do disposto no art. 7Q,
IX, da Lei Maior.
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Em face do exposto, concluímos que a proposição em pauta

visa ao cumprimento de uma norma constitucional.
Entretanto, nos termos em que o projeto se consu-bstancia,

verifica-se uma interferência na iniciativa reservada ao
Governador do Estado, ao qual compete, privativamente, a
instituição de gratificações para os servidores públicos,
uma vez que essas compõem a sua remuneração, "ex-vi" do art.
56, 111, "b", da Constituição Estadual.
Assim sendo, com vistas a tornar o projeto consonante com o
texto constitucional, propomos ao final o Substitutivo nQ 1.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
623/95 na forma do Substitutivo nQ 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI No 623195
Acrescenta parágrafo único ao art. 12 da Lei nQ 10.745, de

26 de maio de 1992, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa co Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica acrescido ao art. 12 da Lei no 10.745, de 26

de maio de 1992, o seguinte parágrafo único:
"Art. 12 - ........
Parágrafo único - O disposto neste artigo estende-se aos

professores e servidores do ensino fundamental e médio do
Quadro do Magistério Público que exerçam atividades
especificas do magistério nas unidades estaduais de ensino,
no período compreendido entre as 19 (dezenove) horas e as 23
(vinte e três) horas do dia.".
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças, relator -

Marcos Helênio - Simão Pedro Toledo - Arnaldo Perna.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 646/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o projeto de lei em
análise visa a declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária para o Desenvolvimento de Carmópolis de Minas -
CODECA -, com sede no Município de Carrnõpolis de Minas.
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 :nterno.

Fundamez ação
A proposição em exame está corretamente instruída com os

documentos indispensáveis á declaração de utilidade pública,
prevista na Lei nQ 5.830, de 6/12/71.
Constata-se que a entidade está em funcionamento há mais de
dois anos, tem personalidade jurídica e sua diretoria é
composta por pessoas idôneas, que nada recebem pelos cargos
que ocupam.
Assim, não encontramos óbice á tramitação do projeto em

tela.
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Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
646/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 5 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças. relator -

Arnaldo Penna - Ivair Nogueira - Marcos Helênio.
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI

Np 518/95
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Antõnio Zanto, o projeto de lei

em exame objetiva declarar de utilidade pública a Sociedade
Amigos do Hospital São Francisco de Assis, com sede no
Município de Frutal.
Aprovado o projeto no ip turno, em sua forma original, cabe
a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
29 turno, em cumprimento das disposições do Regimento
Interno.

Fundamentação
A entidade mencionada presta assistência médico-hospitalar
à comunidade carente de Frutal , desenvolvendo um trabalho de
assistência social e de promoção humana.
Merece a instituição, portanto, ser declarada de utilidade

pública.
Conclusão

Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei nQ 518/95 na forma original.
Sala das Comissões. 5 de março de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 476/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o Projeto de Lei nç
476/95 visa a declarar de utilidade pública a Loja Maçónica
Círios de Nazaré nQ 191, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Aprovado o projeto no lp turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 29
turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Com vistas a preservar a dignidade do ser humano,
independentemente de ideologia, a reterida entidade presta
relevantes serviços assistenciais à comunidade- Por seu
trabalho de valorização e libertação da pessoa humana,
consideramo-la merecedora do titulo declaratório de
utilidade pública.
Assim, ratificamos a posição desta Comissão no 19 turno.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 476/95 no 29 turno, na forma original.
Sala das Comissões, 5 de março de 1996-
Marcos Régis, relator.
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PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 520/95
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
O projeto de lei em exame, do Deputado Paulo Pettersen,
propõe seja declarada de utilidade pública a Associação
Assistencial Caminho da Luz, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Aprovada no 1Q turno, em sua forma original, deve a
proposição agora ser apreciada no 2Q turno de deliberação
conclusiva, em cumprimento das disposições do Regimento
Interno.

Fundamentação
A entidade em apreço presta atendimento a crianças e
adolescentes órfãos e carentes, proporcionando-lhes educação
em escolas públicas ou custeando-lhes as despesas em outros
estabelecimentos de ensino.
Pelas ações de natureza filantrópica que vem desenvolvendo,

consideramos justa a outorga do titulo de utilidade pública
à instituição.

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

ng 520/95 no 2Q turno, na forma original.
Sala das Comissões, 5 de março de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 529/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Kemil Kumaira, o Projeto de Lei n;
529/95 objetiva declarar de utilidade pública a Associação
dos Amigos do Bairro Laticínio - ASABAL -, com sede no
MLV cipio de Nanuque.
c'ovado o projeto no l Q turno, com a Emenda nQ 1, deve

esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2g turno, em cumprimento das disposições regimentais.
Cabe-nos, além disso, elaborar a redação do vencido, que é
parte deste parecer.

Fundamentação
A mencionada associação tem por finalidade a prestação de
serviços de natureza filantrópica à comunidade, promovendo
atos que beneficiam cultural e socialmente seus associados
Além de melhorar suas condições de vida, esse trabalho tem

o mérito de fomentar a integração dos moradores do bairro.
Assim, julgamos oportuno que a entidade seja declarada de

utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação : Projeto de
Lei nQ 529/95 no 2Q turno, na forma do vencido no IQ turno.
Sala das Comissões, 5 de março de 1996.
Marco Régis, relator.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI No 529/95
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Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do
Bairro Laticínio - ASABAL -, com sede no Município de
Nanuque.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Amigos do Bairro Laticinio - ASABAL -, com sede no
Município de Nanuque.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2p TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 534/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Bonifácio Mourão,
propõe seja declarada de utilidade pública a Assistência
Social da Igreja Evangélica Assembléia de Deus de Governador
Valadares, com sede no Município de Governador Valadares.
Aprovada no 1Q turno, a proposição deverá agora ser
apreciada no 2Q turno de deliberação conclusiva, conforme as
disposições regimentais.

Fundamentação
A mencionada instituição tem por finalidade prestar auxilio
financeiro às pessoas carentes, distribuir cestas básicas,
manter asilos, creches e orfanatos, promover educação
sanitária por meio de seminários e cursos na área da saúde,
sendo assim de fundamental importância para a sociedade.
Dessa forma, julgamos oportuno que a entidade seja

declarada de utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 534/95 no 2Q turno, na forma original
Sala das Comissões, 5 de março de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 543/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Nascimento, o projeto em
análise pretende declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro São Cosme - ACBSC -, com sede no
Município de Santa Luzia.
Aprovado o projeto no lQ turno, com emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, no 20
turno, nos termos regimentais
Atendendo ao que dispõe o art. 196 do Regimento Interno,
cabe-nos elaborar a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
A referida Associação desenvolve atividades de largo
alcance social, uma vez que auxilia os moradores do Bairro
São Cosme na resolução de problemas da comunidade, incentiva
a organização feminina e a luta constante por condições
dignas de vida.
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No desempenho de suas atividades, a entidade luta com

denodo; portanto, é justa e meritória a atribuição do titulo
proposto.

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

nQ 543/95 no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, & de março de 1996.
Marco Régis, relator.

Redação ao Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI Np 543/95

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do
Bairro São Cosme - ACBSC -, com sede no Municipio de Santa
Luzia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lc - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro São Cosme - ACBSC -, com sede no
Município de Santa Luzia.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 546/95

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

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em
tela tem por escopo declarar de utilidade pública a
Associação dos Congados Moçambique Verde, com sede no
Município de Monte Alegre de Minas.
Aprovado o projeto no lQ turno, sem emenda, vem ele a esta

Comissão para deliberação conclusiva no 2Q turno. -os termos
regimentais.

Fundamentação
A Associação dos Congados Moçambique Verde é uma entidade
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, e os
membros de sua diretoria, de comprovada idoneidade, nada
Percebem pelo exercício de seus cargos.
Ademais, consta entre seus objetivos estatutários, além de
outro. o incentivo às artes musicais e às danças
folclóricas, bem como a integração dos associados com os
Poderes públicos.
Pelo exposto, reiteramos o parecer exarado no 1 Q turno,
declarando a oportunidade de se outorgar à referida
Associação o titulo declaratôrio de utilidade pública.

Conclusão
Somos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 546/95 no 2Q
turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 5 de março de 1996.
Gilmar Machado, relator.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 8 DE MARÇO DE 1996

ATAS

ATA DA 121a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA

 

LEGISLATIVA, EM 6 DE MARÇO DE 1996 -
Presidência dos Deputados Agostinho Patrús, Wanderley Ávila

e Ibrahim Jacob
SUMARIO: ABERTURA - lg PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Ofícios e cartões - Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei ns 678 a 681/96 -
Requerimentos ns 1.070 a 1.079/96 - Requerimentos do
Deputado Miguel Martini (2) - Comunicações: Comunicações dos
Deputados Francisco Ramalho e Marcelo Gonçalves - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Geraldo Rezende, Miguel
Martini, Bonifácio Mourão, Marcos Helênio e Ronaldo
Vasconcellos - Questão de ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO
DIA.

ABERTURA
- As 14h15min, comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Avila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêrnolo Aloise - Ibrahim Jacob -
Ermano Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto
- Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bonifácio Mourão -
Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon
Melo - Dimas Rodrigues - Dm15 Pinheiro - Djalma Dinia -
Durval Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho
- Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jairo Ataide -
João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto -
Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marcos Helênic - Marco
Rêgis - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Martini -
Olinto Godmnho - Paulo Schettino - Paulo Piau - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão
Pedro Toledo - Toninho Zeitune e Wilson Trôpia.
O Sr. Presidente (Deputado Ibratlim Jacob) - 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.

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
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- O Deputado Rêmolo Aloise, 1Q-Secretário, lê a seguinte

correspondência: -
OFÍCIOS

Do Sr. Cláudio Roberto Mourão da Silveira, Secretário de
Administração, agradecendo o convite para participar de
reunião no dia 7/3/96. (- A Comissão de Administração
Pública.
Do Sr. Aluizio Fantini Valério, Presidente da RURALMINAS,

encaminhando processo em nome de Osvaldo Fernandes Pereira
para exame desta Casa. (- A Comissão de Agropecuária.)
Do Sr. Ronaldo Cézar SalIes, Chefe de Gabinete da

Secretaria de Transportes e Obras Públicas, informando a
posição do órgão favoravelmente ao Projeto de Lei flQ 553/95.
(- Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 553/95.)
Do Sr. Edilson de Almeida Júpiter, Presidente da Associação

Comunitária dos Bairros Aeroporto, Jaraguá, Santa Rosa, Dona
Clara e Adjacências, comunicando os nomes da diretoria desse
órgão para o biênio 1996-1997.

CARTÕES
Do Sr. Armando Costa, Deputado Federal, agradecendo o

convite para a reunião solene de instalação da 22 Sessão
Legislativa Ordinária da 134 Legislatura e para a
inauguração do retrato do Deputado José Ferraz.
Do Sr. José Rafael Guerra Pinto Coelho, Secretário da

Saúde, agradecendo o envio do exemplar flQ 12 da "Revista do
Legislativo".
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - 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 678/96

Isenta do pagamento da quota-parte do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - pertencente ao
Estado os proprietários de veiculos automotores destinados
ao transporte coletivo de passageiros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Ficam os proprietários de veículos automotores

destinados ao transporte coletivo de passageiros isentos do
pagamento da quota-parte do imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores - IPVA - pertencente ao Estado.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor em lQ de janeiro de 1997.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de fevereiro de 1996.
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: A proposta em tela objetiva tornar menos

onerosa a prestação dos serviços públicos relativos ao
transporte coletivo de passageiros -
É bem verdade que a diminuição da carga tributária
incidente sobre bens ou serviços prestados pelos
concessionários terá reflexos diretos no preço da passagem,
em beneficio da própria população
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Ressalte-se, por oportuno, que a matéria não se encontra
entre aquelas arroladas no art. 66 da Constituição mineira,
no que diz respeito à prerrogativa para inauguração do
processo legislativo, sendo plenamente factível a iniciativa
parlamentar.
Contamos, pois, com o apoio dos nossos pares à aprovação da
proposta, que vai ao encontro dos maiores interesses da
comunidade mineira.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 679196
Dispõe sobre a compensação remuneratôria a que se refere o

art. 57 da Lei nQ 11.050, de 1993.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - O servidor público civil titular de cargo efetivo
ou de função pública estável ou não estável, da
administração direta do Estado, que requerer exoneração ou
dispensa fará jus a uma compensação remuneratória nos
seguintes termas:
1 - 1 (um) mês de remuneração, incluidas gratificações,

vantagens pessoais e parcelas habituais, por ano trabalhado
ou fração superior a 6 (seis) meses;
II - conversão em espécie de 3 (três) meses de férias-

prêmio a cada 5 (cinco) anos de serviço público estadual;
III - 1 (um) mês de remuneração, incluidas gratificações,

vantagens pessoais e parcelas habituais, a cada 10 (dez)
anos de serviço público estadual ou fração superior a 5
(cinco) anos.
Art. 2 - O disposto nesta lei aplica-se ao servidor
detentor de função pública não estável que for dispensado
nos termos do art. 20 do Decreto nQ 31.930. de 15/10/90.
Parágrafo único - A dispensa será precedida de procedimento

administrativo em que conste a motivação do ato, abrindo-se
prazo minimo de 15 (Quinze) dias para apresentação de defesa
por parte do servidor.
Art. SQ - Os requerimentos de exoneração ou de dispensa e
os de concessão da compensação remuneratõria serão
processados com a participação de representante de entidade
sindical dos servidores públicos.
Art. 4Q - O cargo ou a função pública vagos em decorrência
da exoneração ou da dispensa de que trata esta lei
extinguem-se automaticamente.
Art. S - O servidor exonerado ou dispensado que tenha
recebido compensação remuneratõria não poderá contar o mesmo
tempo de serviço público para obtenção de adicionais por
tempo de serviço, nem de férias-prêmio.
Art 6 - Aplica-se o disposto nesta lei ao servidor
público titular de cargo efetivo ou de função pública de
todos os Poderes do Estado.
Art. 7Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 8Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de março de 1996.
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Durval Ângelo
Justificação: A Lei flQ 11.050, de 1993, em seu. art. 57,
previu a compensação remuneratária a ser paga ao servidor
efetivo ou detentor de função pública que requerer sua
exoneração ou dispensa nos termos de regulamento-
Infelizmente, quase três anos depois, ainda não foi feita a
regulamentação da lei, para que os servidores possam exercer
o seu direito.
Entretanto, iniciou o Governador um processo demissionário
sem precedentes no Estado, o qual, por sua falta de
critérios e de humanidade, ganhou o apelido de "roleta da
morte". Não pretendemos nos opor, de forma sistemãtica, ao
enxugamento da máquina estatal. Pretendemos, isso sim, que
se desenvolva uma política de dignificação do servidor e de
sua valorização como profissional que prestou anos de
serviços ao Estado.
Por essas razões, acreditamos contar com o apoio dos nobres
pares à aprovação deste projeto de lei, assim como confiamos
que ele será, também, sancionado pelo Governador.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalizaçãc r inanceira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c :• art. 103. do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 680/96
Declara de utilidade pública a Associação Pró-Melhoramentos

do Conjunto Pongelupe e Adjacências, com sede no Município
de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Pró-Melhoramentos do Conjunto Pongelupe e Adjacências, com
sede no Municipio de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Reuniões, 28 de fevereiro de 1996.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: Com mais de dois anos de funcionamento, a
entidade em questão vem desenvolvendo importante trabalho
junto à comunidade. Seus Diretores são pessoas idôneas e não
percebem remuneração pelo exercício de seus cargos.
Por essas razões, pleiteamos a declaração de utilidade

pública da aludida Associação.
- 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 581/96
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária

Jardim Atlântico, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia LEsislat iva do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ip - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Jardim Atlântico, com sede no Município de Belo
Horizonte.
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Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na dada de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 1996.
Ronaldo VasconcellOs
Justificação: A Associação Comunitária Jardim Atlântico vem
há mais de dois anos prestando relevante serviço à
sociedade, e seus diretores são pessoas idôneas que não
percebem remuneração pelo exercício dos cargos q ue ocupam.
Por isso, peço o apoio dos nobres colegas à aprovação deste
projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 1.070/96, da Comissão de Educação. Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer, solicitando seja encaminhado à Secretaria
da Educação oficio com vistas à suspensão do processo de
municipalização do CAIC do Município de Ribeirão das Neves.
(- A Comissão de Educação.)
NQ 1.071/96, do Deputado Durval Angelo, solicitando seja
transcrito nos anais da Casa o artigo Chantagem Funesta",
publicado no jornal "Hoje em Dia" de 23/2/96. (- A Mesa da
Assembléia.)
NQ 1.072/96, do Deputado Durval Angelo, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
imediata suspensão das demissões de servidores públicos,
inclusive das já anunciadas, até que se regulamente o art.
57 da Lei nQ 11.050, de 1993.
NQ 1.073/96. do Deputado Durval Angelo, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao
encaminhamento de projeto de lei complementar contendo O
Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Minas
Gerais. (- Distribuídos à Comissão de Administração
Pública.)
Ng 1.074/96, do Deputado Leonidio Bouças, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a
esclarecimentos acerca da política estadual do setor mineral
e das intenções do governo com relação à COMIG. (- A Mesa da
Assembléia.)
NQ 1.075/96, do Deputado Leonidio Bouças, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à criação
do Conselho Estadual dos Idosos. (- A Comissão de Saúde e
Ação Social.)
Ng 1.076/96, do Deputado Leonídio Bouças, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
nomeação dos Defensores Públicos aprovados em concurso.
Ng 1.077/96, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado cem vistas ao
asfaltamento da estrada que liga os Municipios . de Jaiba e
Muzambinho. (- Distribuídos à Comissão de Administração
Pública.
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NQ 1.078/96, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja
formulado apelo á Secretária da Educação com y istas à
implantação do 2Q grau e à ampliação da Escola Estadual
Armênio Veloso, no Município de Montes Claros.
NQ 1.079/96, do Deputado Miguel Martini, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Arcebispo de Belo Horizonte, D. Serafim Fernandes de Araújo
por ocasião do seu décimo aniversário de arcebispado e do
sexagésimo quinto aniversário desta arquidiocese. (-
Distribuídos à Comissão de Educação.)
- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado

Miguel Martini (2).
COMUNICAÇÕES

- São também encaminhadas á Mesa comunicações dos Deputados
Francisco Ramalho e Marcelo Gonçalves.

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

Rezende,
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, tenho para tratar na tarde de
hoje dois assuntos de fundamental importância para uma boa
convivência social no Estado de Minas Gerais.
O primeiro deles diz respeito á visita do Presidente da

República, Prof. Fernando Henrique Cardoso, que aconteceu
ontem aqui, em Belo Horizonte.
o Presidente da República assinou, com o Governo do Estado,

um protocolo de intenções e os convênios que desenvolvem, a
começar pelo Estado de Minas Gerais, até atingir todo o
Brasil, um projeto para a educação, educação essa que o
Deputado que ora ocupa esta tribuna tem procurado defender e
para a qual tem tentado contribuir, com suas idéias e ações,
tendo em vista seu bom desenvolvimento. Para isso, no ano de
1995, mais precisamente no dia 5 de maio, este parlamentar
apresentou o Projeto de Lei nQ 220/95, que cria, em Minas
Gerais, a Escola Técnica do Estado. Desta escola o mineiro
pode, ao adquirir seu diploma, sair capacitado a exercer sua
profissão técnica em qualquer órgão público ou qualquer
empresa. Então, fiquei feliz, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, porque estamos vendo hoje realizado o ideal deste
parlamentar há já quase um ano e meio, ou seja, o de
credenciar os mineiros para uma função pública ou privada, a
fim de desenvolver o nosso Estado e o nosso Pais, técnica e
profissionalmente Esse pr::eto já foi aprovado pel&
Comissão de Constituição e istiça e está, atualmente, na
Comissão de Educação e Cultura, Desportos, Lazer e Turismo,
para apreciação em lo turno. Então, quero aproveitar esta
oportunidade, mais uma vez, para pedir aos ilustres pares
desta Casa que reflitam bem sobre esse projeto de nossa
autoria, que representa um avanço para o Estado de Minas e
que agora, mais do que nunca, está respaldado pela carta de
intenções, pelo convênio assinado entre o Governo Federal e
o Governo Estadual, a fim de desenvolver uma educação
profissionalizante, técnica, em Minas Gerais.
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O segundo assunto, Sr. Presidente, é aquela velha discussão
com relação á questão do sistema financeiro, à questão do
sistema banqueiro em Minas Gerais e no Brasil. Este Deputado
nunca concordou com este sistema e vai continuar
discordando, porque é um sistema absolutamente injusto, que
permite a uma pequena elite do nosso Pais desenvolver
projetos para retirar dinheiro do povo brasileiro,
especialmente do trabalhador, a fim de se locupletar de
bens, irregularmente, sem nenhuma fiscalização do Banco
Central, sem nenhuma atuação da Justiça e nem mesmo dos
legítimos representantes dos trabalhadores, aqui, nesta
Assembléia, representantes daqueles que constroem a riqueza,
não só do Estado de Minas Gerais, mas, sobretudo, a do nosso
Pais.
Quero apresentar, mais uma vez, em nome do meu partido - O
PMDB -, desta tribuna legislativa, os nossos protestos
contra a inoperância do sistema financeiro, especialmente do
Banco Central, e a inoperáncia da Justiça, Sr. Presidente e
Srs. Deputados. Quando é para prejudicar as elites,
normalmente os veículos de comunicação trazem notinhas muito
discretas, lá no cantinho. na 4, 5 ou 6 página ou mais
para a frente, bem lá no meio do jornal, onde ninguém vai
ler, protegendo, no caso, o banqueiro. Quando falo em
banqueiro, estou-me referindo ao do sistema financeiro, não
ao do jogo do bicho. Mas, hoje, está tudo igual. Sr.
Presidente e Srs. Deputados- Você não diferencia mais o
banqueiro do bicho e o do sistema financeiro São todos
contraventores penais. Tenho, aqui, uma notinha publicada no
"Estado de Minas" de sábado, dia 2/3/96: "A bela casa do
banqueiro Eduardo Magalhães Pinto, na Gávea, no Rio, foi
vendida por US$3.000.000,00 para um milionário europeu. A
residência possui piscina coberta e descoberta, quadra de
tênis, sala de projeção e uma bela boate".
Sr. Presidente e Srs. Deputados, ai entra a indignação do
Deputado Geraldo Rezende. Eu me indigno frente a isso,
porque todos os meios de comunicação do Brasil - escritos,
televisados e falados - noticiaram que os bens de toda a
diretoria do Banco Nacional estavam em indisponibilidade, ou
seja, não poderiam ser negociados nem vendidos. Como fica a
justiça, Sr. Presidente e Srs. Deputados, com relação a essa
questão? Este meliante, Magalhães Pinto, vende essa
residência, e a Justiça não vai tomar nenhuma providência?
Ora, que Pais é este em que vivemos, Sr. Presidente e Srs.
Deputados?
O Deputado Geraldo Rezende vai contestar isso- Aliás, o
Deputado Geraldo Rezende está ficando famoso em Minas Gerais
pelas suas contestações, aqui, nesta tribuna. E vai
continuar contestando.
Sinceramente. Sr. Presidente, será que existe justiça? Se

existe justiça, ela tem que coibir esses abusos- Tem que ir
a fundo, proibindo a venda dessa mansão desse Magalhães não
sei das quantas", no Rio de Janeiro, por US$3000.000,00,
para um milionário europeu



;:fl
Já vou encerrar meu pronunciamento, Sr. Presidente, mas
gostaria, inclusive, de continuar este debate por uma hora
ou até mais tempo, porque o assunto é palpitante e dá para
discutir por dois, dez dias, uma semana, um mês, um ano,
pois a safadeza, a malandragem dos banqueiros brasileiros
estão evidenciadas nesses escândalos que ocorrem ás barbas
do Banco Central sem que se tome nenhuma providência.
Vamos voltar a discutir o assunto, aqui. Vou me inscrever
novamente e convido a sociedade mineira, a brasileira, os
juristas, a justiça brasileira e a justiça mineira para
debater aqui, comigo.
Que venham, pois quero debater esse assunto aqui. Vamos ver
quem tem razão. O que não vou admitir, Sr. Presidente, é que
roubem o dinheiro do trabalhador. Vou contestar isso.
Sr. Presidente, encerro minhas palavras e já requeiro minha
inscrição para o debate da próxima reunião. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel

Martini
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
o motivo que nos traz aqui, hoje, é algo ligado àquilo em
que eu creio, e que, tenho certeza, todos nesta Casa também
acreditam: justiça e paz se abraçarão.
E esta a frase com a qual a Igreja Católica nos motiva e
nos convoca para parYciparmos da Campanha da Fraternidade,
tendo escolhido como rema central a Política, coincidindo
com a campanha e o processo eleitoral Que no mês de outubro
deste ano nos levarão a eleger nossos Prefeitos e
Vereadores, nos 5 mil municí p ios em que política e
administrativamente se estrutura o nosso pais.
A Campanha foi, oficialmente, lançada na quarta-feira de
cinzas, dia 21 de fevereiro, pelo Arcebispo Dom Serafim
Fernandes de Araújo, seguida de uma grande concentração na
Câmara Municipal, no dia 22.
Registrou-se no ato da Câmara Municipal a presença do
Governador do Estado, Sr. Eduardo Azeredo, dos Presidentes
dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Prefeito Sr. Patrus
Ananias. do Presidente e dos Vereadores da Câmara Municimal
e de importantes organizações populares que lotarar o
Plenár i o eas galerias.
O Governador, o Prefeito da Capital e o Presidente do Pocer
Legislativo proferiram inflamados discursos de apoio.
Consideramos a Campanha da Fraternidade, com o tema da
política, realmente muito importante e oportuna, na medida
em que nos seus objetivos visa contribuir oara a
conscientização e a sensibilização da cidadania para uma
participação mais efetiva no processo político.
A Campanha da Fraternidade quer também contribuir para um

comportamento mais responsável e exigente dos eleitores com
respeito ao desempenho e ao comportamento dos políticos em
geral, e dos eleitos em particular; sobretudo, quer
contribuir para uma escolha acertada dos futuros Prefeitos e
Vereadores no pleito eleitoral de 3 de outubro próximo.
Acompanhamos de perto essa iniciativa da Igreja Católica,
que é eminentemente promotora e estimulante de todos os seus
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fiéis e da cidadania em geral, para que todos,
militantemente, interfiramos na política como agentes de
transformação social, à luz da nossa fé e inspirados nos
valores e princípios que derivam de sua doutrina social.
Na semana passada, na 4-feira, tivemos a oportunidade de
estar em Brasilia com S. Exa, o Vice-Presidente da
República, Marco Maciel, cerca de 70 Parlamentares Federais,
10 Senadores, Deputados Federais e Ministros de Estado. Em
uma reunião na casa do Vice-Presidente, pudemos, após um
momento de reflexão, de oração, estudar e discutir uma
estratégia para fazer chegar a cada parlamentar, estadual e
municipal deste Brasil um manual dessa campanha, que
mandamos reproduzir com recursos nossos, com o propósito de
levar todos os parlamentares a refletirem sobre essa
questão, ao mesmo tempo em que a Igreja, através de suas
paróquias, está levando todo cidadão, todo paroquiano e todo
católico a refletir. Enquanto eleitor, queremos também
discutir esse assunto na área política e, através da UPI,
estamos enviando a cada parlamentar esse manual. Esperamos
que, em cada Assembléia, haja um grupo para refletir, à luz
da palavra de Deus, a sua atuação política.
Quanto à realização dessa campanha na nossa Arquidiocese,
parabenizamos S. Exa. Dom Serafim, por encará-la com tanta
fé e com tanta paixão, consciente de que a Igreja, seus
fiéis e a cidadania em geral, não podem ficar à margem da
política, quando, como o afirma e demonstra muito bem o Papa
João II, na sua exortação apostólica "Christifideles L.aici",
"todos somos destinatários e protagonistas da política."
De maneira especial, queremos salientar a extraordinária

sabedoria com que o Sr. Arcebispo conduz todo esse processo,
agindo com toda prudência para a Igreja não imiscuir-se na
política partidária, pois ela e seus pastores devem, sempre,
agir na dimensão do povo de Deus que somos todos.
A Igreja não pode e não deve tomar nenhum partido, porque
ela é de todos. Não é uma parte, é um todo.
Quero também, referir-me a um outro acontecimento de
extrema relevância; relacionado com a Igreja Católica,
especificamente com nossa Arquidiocese de Belo Horizonte,
que eu gostaria de salientar nesta Casa, e, colocar à
consideração dos meus colegas parlamentares.
Trata-se da comemoração dos 75 anos de criação da Diocese
de Belo Horizonte, cuja data de criação foi exatamente no
dia 11/2/21. Quatro anos mais tarde, no dia 1Q/2/24, foi
elevada à hierarquia de Arquidiocese, sob o comando de Dom
Antônio dos Santos Cabra], prosseguida por Dom João Rezende
Costa até 5/2/86. dia em que foi sucedido pelo nosso atual
Arcebispo Dom Serafim Fernandes de Araújo. Que completou 10
anos na condução da nossa Igreja, no dia 5 de fevereiro
deste ano.
Cabe destacar que Dom Serafim foi um dos poucos bispos que
participou do Concilio Vaticano II, convocado pelo Papa João
XXIII entre 1962 e 1965.
A Arquidiocese de Belo Horizonte tem um lugar de destaque
no cenário da Igreja Católica no Brasil, principalmente pelc



Projeto Pastoral Construir a Esperança, idealizado por Dom
Serafim e iniciado em 1990. -
Queremos destacar, também, que Belo Horizonte mereceu
especial reconhecimento internacional pela realização do S
Congresso Missionário Latino-Americano - Comla 5 - entre 18
e 23 de junho do ano passado, o que significou um grande
impulso para as atividades missionárias na nossa
Arquidiocese.
Estamos, pois, na comemoração dos 75 anos da Arquidiocese
de Belo Horizonte, razão pela qual, todos devemos nos
congratular.
Considerando todos esses acontecimentos de grande
importância e significação social, Política, cultural e
espiritual, que abrangem toda a sociedade, estou
formalizando perante a Mesa o seguinte requerimento:
- Lê requerimento em que solicita seja redigida uma
correspondência oficial de congratulação ao Arcebispo, por
ocasião dos 75 anos da Arquidiocese.
Gostaria, ainda, de noticiar, participar aos colegas,

companheiros desta Casa que, do dia 29 de janeiro até o dia
2 de fevereiro, participamos de um encontro, em Washington,
com S. Exa. , o Presidente Bill Clinton, e toda a cúpula dos
Estados Unidos e mais representantes de 160 países do mundo
inteiro, quando pudemos, durante três dias, refletir, à luz
da palavra de Deus, dos valores cristãos, como os políticos
e empresários devem pautar as suas atuações.
Esse encontro vai se desdobrar para que, em outubro
próximo, ainda neste ano, no Peru, estejamos reunidos, com
todos os políticos e empresários cristãos da América Latina,
ao qual esperamos levar muitos parlamentares desta
Assembléia.
E, para 96, pretendemos, antes do encontro no Peru, fazer
um outro aqui no Brasil, no qual reuniremos todos os
políticos e empresários, aqueles que são a cú pula, que
conduzem a sociedade no seu âmbito de ação, Que buscam
cristianizar, para que todas as ações estejam fundamentadas
na solidariedade, na justiça e na verdade.
Esses encontros estão programados e esperamos que todos

participem. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra o Deputado Bonifácio

Mourão.
O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, o projeto de lei nQ 67/96 do Governador do Estado
de São Paulo, Sr. Mário Covas, remetido dia 16/2/96 à
Assembléia Legislativa daquele Estado é audacioso, contém
incentivos e benefícios fiscais sem medidas; é uma
verdadeira autofagia do sistema federativo. Em recente

o pronunciamento, com sua reconhecida competência, o Deputado
Ermano Batista alertou e despertou o Estado. O projeto de
lei do Sr. Mário Covas contém grave infração à Constituição
Federal, em seu art. 155, 2 , XII, 'g". Com efeito, como é
do conhecimento desta Casa e a imprensa tem divulgado
sobremaneira, o projeto concede 10 anos de carência a
qualquer empreendimento que vier a se instalar em São Paulo,
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12 anos de prazo para pagar os incentivos que lhe forem
concedidos através de um fundo próprio, 5% de juros ao ano e
correção monetária de apenas 30% da variação do índice de
inflação. Além disso, 5 anos de abatimento especial no
pagamento de ICMS.
O Governo de São Paulo, além de desobedecer ostensivamente
à Constituição Federal, está praticando um ato que vai
contra o principio federativo da União. Todos sabem que os
Estados são independentes, têm autonomia, mas precisam,
sobretudo, de harmonia. E, através de uma concorrência dessa
natureza, fica dificultada sobremaneira a harmonia com os
outros Estados -
É o que acontece com Minas Gerais, que já estava com
negociação pronta para que a Mercedes-Benz se instalasse na
cidade de Juiz de Fora. Coincidentemente, com a remessa
desse projeto do Sr. Mário Covas à Assembléia Legislativa, a
fábrica protelou sua decisão.
o projeto é inconstitucional, porque concede vários
incentivos, aqui já mencionados, e alguns benefícios. A
Constituição Federal é clara quando, no art. 155, 2Q,
inciso XII, alínea "g", diz o seguinte; cabe à lei
complementar regular a forma como, mediante deliberação dos
Estados" - CONFAZ - "e do Distrito Federal, isenções,
incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e
revogados.
Essa lei complementar federal ainda não existe. Então, o

que São Paulo fez? Concedeu incentivos fiscais e benefícios
contrariando ostensivamente a Constituição Federal. Era
manifesta incoerência, o Sr. Governador de São Paulo
declarou em entrevista ao "Estado de Minas" de ontem que
entrou na justiça com um mandado de segurança contra o
Governo do Rio de Janeiro, que concedeu incentivos
semelhantes. No Supremo Tribunal Federal, S. Exa. ganhou a
ação, suspendendo a eficácia da lei, liminarmente. Srs.
Deputados, que incoerência é essa do Governador Mário Covas,
que entra com uma ação contra o Estado do Rio de Janeiro e
logo em seguida envia um projeto também totalmente
inconstitucional à Assembléia Legislativa de seu Estado?
Srs. Deputados, em nome da Bancada do PMDB e de seu Líder,
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, aqui presente, deixo
registrada sua posição de protesto e solicito à Mesa da
Assembléia a argüição, perante o Supremo Tribunal Federal,
da inconstitucionalidade do Projeto de Lei no 67/96, por
contrariar ostensivamente a Constituição Federal, repito, em
seu art. 155, 2Q, inciso XII, alínea "g". isso, é claro,
se o projeto, que está em regime de urgência, vier
efetivamente a se transformar em lei. A Mesa tem competência
legal para isso, com fulcro na mesma Carta, art. 103. IV. E
mais: a Bancada do PMDB está, neste momento, pedindo uma
ação conjunta do Governo do Estado, desta Casa, por meio de
todas as suas bancadas, da imprensa, de associações de
classe e outras visando sensibilizar o Presidente da
República para que sejam fixados, de forma definitiva e com
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o respeito de todos os Estados brasileiros, critérios
nacionais para evitar essa guerra fiscal por incentivos.
A Constituição Federal não está sendo respeitada. Que

venha, então, uma lei complementar, uma lei ordinária ou
qualquer definição nesse sentido para que haja,
efetivamente, respeito. O movimento de Minas Gerais é
urgente e a ação na justiça também. Caso contrário, Srs.
Deputados, poderá vir uma lei federal, essa que estamos
pedindo, estabelecendo esses critérios. Mas a lei federal
poderá dispor também que os critérios já definidos nos
Estados sejam respeitados, porque outras leis assim
procederam. Lei federal, se dispuser assim, O Que
acontecerá? Esses critérios de incentivos de São Paulo, com
12 anos de prazo e 10 de carência, vão prevalecer porque já
constituirão fatos consumados. Minas Gerais precisa agir com
urgência, porque isso já aconteceu aqui de certa feita, com
grande prejuízo para o nosso Estado, no caso do ICMS do
leite e da carne.
Quando a Constituição Federal foi promulgada, em 5/10/88,
era isento o ICMS do leite no Estado de São Paulo e não em
Minas Gerais, O ICMS da carne também era inferior, tato que
se repetia no Estado do Rio de Janeiro. Veio a Constituição
Federal, através desse artigo lido aqui mais de uma vez, e
proibiu que qualquer Estado, isoladamente, concedesse
isenções, incentivos e benefícios fiscais. Minas Gerais não
pôde mais abaixar seu ICMS do leite e da carne. Em razão
disso, mais de 20 frigoríficos mineiros estão com as portas
fechadas, porque os produtores de carne preferem vendê-la
através daqueles Estados cujo ICMS é menor. Por outro lado,
os produtores de leite preferem vendê-lo por São Paulo, onde
há isenção de ICMS. Por isso, Srs. Deputados, existem
empresários mineiros, particularmente no Sul, na divisa com
São Paulc. e no Triângulo, na divisa com Goiás, que estão
preferincc estabelecer suas matrizes naqueles Estados em
virtude desses tipos de isenção, que são, repito,
inconstitucionais e vão contra o principio federativo.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, fica aqui o requerimento,
a reivindicação da Bancada do PMDB para que a Mesa, de
acordo com o art. 103, inciso TV, da Constituição Federal,
possa estudar e, oportunamente, argüir sobre a
inconstitucionalidade dessa lei de São Paulo, que é
altamente prejudicial aos interesses de Minas Gerais. Muito
obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos

Helénio.
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Sra. Deputada,

Srs. Deputados, público presente, profissionais da imprensa,
o nosso assunto principal diz respeito a algumas
privatizações. Existe um entendimento de que o PT é contra
qualquer tipo de privatização. Entretanto, somos favoráveis
a essas sobre as quais iremos comentar.
Antes, porém, gostaríamos de fazer alguns comentários, que

se tornaram necessários, principalmente depois dos
pronunciamentos dos colegas que me antecederam nesta
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tribuna. O Deputado Miguel Martini lembrou muito bem da
campanha da fraternidade. Inclusive, já fizemos, aqui, uma
defesa do tema dessa campanha, cujo lema e"Justiça e Paz se
Abraçarão". Gostaria de pedir que essa campanha começasse
por esta Casa, porque ontem quase ocorreram agressões dentro
deste Plenário. Faço apelo aos evangélicos e católicos, como
também àquelas pessoas que participam desse movimento, para
que promovam mais encontros na Casa, a fim de melhorar o
relacionamento, pois, caso contrário, em breve haverá, aqui,
sessões de pugilato.
Gostaria, também, de fazer o seguinte comentário: o
Deputado Paulo Schettino, aqui presente, como bravo
representante da Policia Civil, tem feito excelente trabalho
em prol da categoria que ele representa. Esse era exatamente
o seu papel, ou seja, derrubar o nosso projeto, que teve um
substitutivo do Deputado João Leite sobre o acesso, ao
sistema carcerário, de autoridades e também da sociedade,
com restrições. O Deputado Paulo Schettino está correto no
seu papel de defender as suas posições. No entanto, fico
preocupado com alguns Deputados que chegaram despreparados à
Comissão e votaram, simplesmente, pela derrubada do projeto.
Digo despreparados porque, se o Deputado abre mão de suas
prerrogativas, em qualquer circunstância, de visitar o
sistema carcerário, tal visita se tornará cada vez mais
difícil de ser conseguida.
Hoje em dia, com raras exceções, somos mal recebidos pelas
autoridades ali constituídas, como os delegados. Cito o
exemplo da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais,
que foi até á Delegacia de Furtos e Roubos: verificar o
porão que havia sido denunciado como lugar de tortura.
Chegando lá, houve um desentendimento muito grande.
Queríamos regulamentar isso, e o Deputado João Leite fez um
substitutivo até muito mais brando. Elogio a atitude do
Paulo, que está defendendo sua corporação. Mas nós,
Deputados que apresentamos o projeto, tínhamos a obrigação
de apresentar a defesa.
Critico os Deputados que chegaram em cima da hora e votaram
sem saber em quê. Essa é minha critica. Abriram mão de
qualquer prerrogativa; têm aberto mão de outras, o que os
torna subservientes, em função da perda de autonomia.
O terceiro comentário é sobre o Deputado Bonifácio Mourão,
advogado brilhante, constitucionalista, professor da
Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce. Ele lembrou muito
bem a guerra fiscal e o projeto de iniciativa do Governador
Mário Covas, que gera uma série de benefícios para empresas
que venham a se instalar em São Paulo.
Gostaria de fazer uma cobrança ao Governo estadual, porque
essa prática de projetos inconstitucionais se generalizou,
espalhando-se por todo o Pais. Nosso Governador tem uma
equipe composta por elementos muito bem preparados, mas tem
chegado a esta Casa uma série de projetos inconstitucionais.
E. muitas vezes, eles passam pelo crivo das comissões e pela
análise de constitucionalistas. Cito dois exemplos de
projetos inconstitucionais, que ainda não passaram, mas
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sabemos que deverão passar. O primeiro é sobre a competência
que foi outorgada ao Secretário de Administração para a
demissão de servidores. Em primeiro lugar, isso é totalmente
ilegal, e nós assim o provamos. Tanto que entramos com um
projeto de resolução para anulá-lo. Não se poderia fazer a
demissão de funcionários estáveis, mas, se o Governador
insistir, é triste, mas passa. Por isso estamos alertando.
Vamos batalhar, vamos tentar corrigir.
0 outro projeto inconstitucional está aqui e vai tramitar
na Casa. E sobre as taxas e os emolumentos. O Projeto de Lei
no 650 altera dispositivo do Regimento de Custas e
Emolumentos do Estado. Atualmente, a taxa está distribuída
da seguinte forma: 47% para o IPSEMG, 17% para a Caixa dos
Advogados, 11% para o Fundo de Construção e Manutenção do
Fórum, 6% para a AMAGIS - Associação dos Magistrados, 6%
para o Ministério Público, 6% para o serventuário da
justiça, 3% para Fundo de Custeio, 3% para o sindicato dos
servidores. O Governo propõe uma forma bem-intencionada de
fazer a mudança, e acho que devia mudar, sim. Só que está
esbarrando num aspecto constitucional. Estamos até pedindo a
retirada desse projeto, o que o Governo deverá fazer. Ele é
inconstitucional porque, em 16/1/93, foi sancionada a Lei
Complementar flQ 27, alterada pela Lei Complementar nQ 36, de
18/1/95, que dispõe sobre a instituição, a gestão e a
extinção de fundos, em observância ao comando da Carta
Estadual, etc. Então, cabe ã lei complementar estabelecer as
condições para a instituição e o funcionamento do fundo. O
fundo tinha que ser legalizado, só que já passou o momento,
e nada foi feito. O art. 10 da referida lei dispõe, de forma
clara e insofismável, que o Poder Executivo envie a esta
Assembléia, no prazo de 180 dias, a partir Õe 1993, projeto
de lei adaptando os fundos existentes às normas vigentes,
sob pena de extinção.
O Governo não o fez. Assim fica o art. 3Q: "Declaro
extintos os fundos existentes anteriormente em 18 de janeiro
e para os quais não foi tomada pelo Poder Executivo até
18/11/93 a providência de enviar à Assembléia Legislativa os
respectivos projetos de lei de adaptação'. Então, essa
providência não foi tomada pelo Governador que, para nossa
surpresa, agora envia o projeto, porque não foi
regulamentado o fundo.
Se for colocado em votação o projeto, convoco os
constitucionalistas para pedir a sua devolução e vamos
corrigi-lo. Só para lembrar, essas mazelas jurídicas têm
ocorrido nos governos do Rio, São Paulo, Brasilia, Espirito
Santo e em outros Estados. Há necessidade, nesses casos, de
uma boa assessoria, e o Mourão poderia ajudar o nosso
Governador a resolver alguma coisa. Acho que isso seria
interessante.
Por último, Sr. Presidente , Srs. Deputados, vem sendo

anunciada pela imprensa uma importante medida aser tomada
pelo Governador Azeredo, referente a concessões à iniciativa
privada para a exploração de rodovias no Estado.
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Trata-se de uma atitude que, podendo trazer significativos
benefícios para a população mineira, deve ser, contudo,
cuidadosamente trabalhada. Entendemos que a manutenção e a
exploração econômica de rodovias pode perfeitamente passar
ás mãos de particulares, uma vez constatada a incapacidade
do Estado de gerir adequadamente esse setor. Ocorre, porem,
que, ao se desvencilhar de uma incumbência, outra de igual
envergadura e menor demanda de recursos restará ao poder
concedente: a fiscalização do bom cumprimento das
atribuições estabelecidas para a concessionária.
Notamos, portanto, que cumpre ao Estado mineiro, ao
conceder a exploração das rodovias à iniciativa privada,
disciplinar de maneira eficaz os critérios para a exploração
da concessão. Não se pode, simplesmente, entregar a
manutenção das estradas ao particular e permitir-lhe cobrar
por esse serviço prestado. Há que se definir de forma clara
o que se compreenderá por cuidados e manutenção das
estradas.
A fim de alcançar sucesso no objetivo de melhorar a
condição de nossas rodovias e os serviços a elas
pertinentes, deveremos impor ao concessionário uma série de
medidas que deverão tomar no uso de sua concessão.
Vamos procurar fazer uma conclusão, unia vez que o nosso
tempo está esgotado. Vamos detender a concessão para a
privatização das estradas, mas com fiscalização, porque
assim é melhor do que dar 15% para as empreiteiras. Fica
mais barato dar essa concessão, sim. Só assim vamos ter uma
estrada bem cuidada.
Outra privatização que queremos ressaltar é a do Minelrão
Por que não privatizá-lo logo, já que temos o projeto? Ali
temos um cabide de empregos e não é papel do Estado cuidar
de estádio de futebol. Entreguem logo o Mineirão para o
Atlético e Cruzeiro, já que o América já tem a concessão do
Independência e vamos acabar com esse cabide de empregos que
só da prejuízos ao Estado e aos clubes. Portanto, está ai O
nosso apoio, porque falam que o PT não aprova privatizações.
Somos a favor da privatização das estradas, dc Mineirão,
que, aliás, é um projeto do nobre Deputado Alencar da
Silveira Júnior, ao qual dou total adesão. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo

Vasconcel los.
O Deputado Ronaldo Vasconcellos t - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, distinta galeria, imprensa, a Assembléia
Legislativa vem cuidando com empenho da questão da
comunicação em nosso Estado, buscando melflorar as nossas
condições, e, criou, inclusive, uma comissão especial para
proceder a estudos nesse sentido. Nesta tarde, vamos ter a
oportunidade de votar o relatório final apresentado por essa
comissão.
Gostaria de aproveitar a oportunidade para lembrar a todos
os Srs. Deputados e Deputadas que amanhã, dia 7 de março, o
nosso maior jornal, o "Estado de Minas", estará completando
69 anos de existência. Gostaria, na tribuna desta Casa, que
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se preocupa com a questão da comunicação social, de tecer
alguns comentários sobre a data de amanhã.
o "Estado de Minas", o jornal de maior expressão e alcance

do Estado, estará, amanhã, no seu aniversário, implantando o
novo projeto gráfico e visual criado pelo professor cubano
Mário Carda, especialista reconhecido em todo o mundo e
considerado a maior autoridade mundial em programação visual
de jornais
O processo de renovação gráfica do jornal se iniciou em 20

de novembro do ano passado e - é importante salientar - está
sendo implantado por jornalistas mineiros, da própria
empresa, nos moldes previstos pelo Prof. Garcia.
Em sua nova fase, o "Estado de Minas" apresenta os cadernos
"Gerais", "Espetáculo", "Veículos", 'Feminino', "Turismo' e
'Informática e Telecomunicações', entre outros, além do
importante "Estado Ecológico', que tem como editor o
jornalista e ambientalista Riram Firmino e, como
colaboradora, a jornalista Andréia Zenóbio. Aproveito para
lembrar que esses dois jornalistas receberam, conjuntamente
com o referido caderno, uma homenagem em nível nacional.
Saliento a importância do jornal, especialmente do "Estado
Ecológico" e, muito particularmente, dos jornalistas que
lidam com a questão ambiental naquele jornal.
O "Estado de Minas', 'o grande jornal dos mineiros', com

tradição e credibilidade, representa a força dos mineiros na
mídia impressa e presta relevantes serviços a Minas Gerais e
ao Pais na área da imprensa escrita. Ele tem, hoje, a maior
parte do mercado de jornais diários no Estado. A semente,
plantada e cultivada por Chateaubriand. transformou-se numa
grande, sólida e frondosa árvore, que faz parte da história
de Minas e do Brasil.
Cumprimentamos, assim, a direção dos Diários Associados e

do "Estado de Minas', Que engrandece O Estado e a midia
impressa do Brasil. Manifestamos, aqui, nossa consideração e
nosso reconhecimento a esse grande jornal, que, na verdade,
nos orienta, também, nos trabalhos desta Casa. Muito
obrigado.
• - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, peço a V. Exa.

que encerre esta reunião por falta de "quorum" para votação
dos vetos, bem como de qualquer projeto. Muito obrigado.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - A

Presidência, verificando de plano a inexistência de 'quorum'
para continuação dos trabalhos, encerra a reunião,
convocando os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia
7, ás 9 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
ordinária deliberativa, também de amanhã, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr.
Presidente é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 80g REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
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LEGISLATIVA, EM 6 DE MARÇO DE 1996
Presidência do Deputado Wanderley Avila

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2? PARTE (ORDEM DO

DIA): 24 Fase: Prosseguimento da votação, em turno único, do
Veto Parcial à Proposição de Lei nQ 12.797; renovação da
votação do veto, salvo destaque; chamada para votação
secreta; inexistência de " quorum ' para votação; anulação da
votação - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 9h15min, comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Avila - Paulo Pettersen -
Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Emano
Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Almir
Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho
- António 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 - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento
- Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Irani
Barbosa - Ivo José - Jairo Ataide - João Batista de Oliveira
- João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas -
José Braga - José Henrique - José Maria Barros - Kemil
Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo
Cecé - Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio - Maria Olivia -
Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcel los - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wilson
Trõpia.
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
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
Ata

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

2? PARTE (ORDEM DO DIA)
2a Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a fase da 2a parte da reunião, unia
vez que não há matéria a ser apreciada na ia fase.
Prosseguimento da votação, em turno único, do Veto Parcial

à Proposição de Lei nQ 12.797, que altera a Lei nQ 6.793. de
26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado de
Minas Gerais. A Comissão Especial opina pela manutenção do
veto aos arts. SQ, 4Q, 6Q, 7Q e 9Q e ao parágrafo único do
art. SQ. A Presidência informa que foi deferido requerimento
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do Deputado Carlos Pimenta solicitando votação destacada do
veto ao art. 3Q da proposição. A Presidência vai renovar a
votação do veto, salvo destaque, submetendo a matéria a
votação por escrutinio secreto, nos termos do art. 234 do
Regimento Interno. Antes, lembra ao Plenário que os
Deputados que desejarem manter o veto deverão votar sim" e
os que desejarem rejeitá-lo deverão votar "não. Resumindo:
"sim" mantém o veto, "não" rejeita o veto. Convido para
atuarem como escrutinadores os Deputados Arnaldo Penna e
Ailton Vilela. Com a palavra, o Sr Secretário, para
proceder à chamada dos Deputados.
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Hauelsen) - (- Faz a

chamada.
O Sr. Presidente - Votaram 34 Deputados. Foi constatada a
presença de 3 Deputados nas Comissões, perfazendo um total
de 37 Deputados. Não houve "quorum" para votação, motivo
pelo qual a Presidência a torna sem efeito.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Tendo em vista que o veto se encontra na
faixa constitucional sobrestando as demais matérias
constantes na pauta, a Presidência encerra os trabalhos,
convocando os Deputados para a reunião ordinária
deliberativa de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia
já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 81a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 7 DE MARÇO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Sebastião
Navarro Vieira

SUMÁRIO: ABERTURA - lã PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): 2E Fase: Prosseguimento da votação, em turno único, do
Veto Parcial à Proposição de Lei ng 12.797; renovação da
votação do veto, salvo destaque: manutenção; votação do veto
ao art. 3g; manutenção - Questão de ordem - Votação, em
turno único, do Veto Parcial á Proposição de Lei
Complementar nQ 43; manutenção - Discussão, em lQ turno, do
Projeto de Lei nQ 636/96; encerramento da discussão -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 9h15min, comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Avila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria 'José
Haueisen - Ibrahirn Jacob - Emano Batista - Antônio Júlio -
Ailton Vilela - Alalmar 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 Meio Dimas Rodrigues - Dm15 Pinheiro -
Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil Pereira - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide - João Batista de
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Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira -
Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé -
Marcelo Gonçalves - Marco Régis - 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 - 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. 2-Secretário, para proceder ã leitura da ata
da reunião anterior.

1g PARTE
Ata

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

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
Za Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação. a
Presidência vai passar à 2g parte da reunião, em sua 22
fase, uma vez que não há matéria a ser tratada na la fase.
Prosseguimento da votação, em turno único, do Veto Parcial

à Proposição de Lei ng 12.797, que altera a Lei np 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. 3. 4g, GQ, 7Q e 9Q e ao parágrafo único do
art. 5Q. A Presidência informa que foi deferido requerimento
do Deputado Carlos Pimenta, em que se solicita votação
destacada do veto ao art. 3Q da proposição. A Presidência
vai renovar a votação do veto, salvo destaque, e vai
submeter a matéria a votação por escrutinio secreto, nos
termos do art. 234 do Regimento Interno. Convido o ir
Secretário. Deputado Rêmolo Aloise, para proceder à chamada
dos Deputados, e, para atuarem como escrutinadores, os
Deputados Dilzon Meio e Arnaldo Penna.
O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a
chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro

Vieira - Rémolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob
- Ermano Batista - Ailton Vilela - Antônio Roberto - Arnaldo
Penna - Bilac Pinto - Carlos Murta - Dilzon Meio- Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo -
Elbe Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Jairo
Ataide - João Leite - Jorge Eduardo de Oiveira - Jorge
Hannas - José Henrique - Luiz Antônio Zanto - Marcelo
Gonçalves - Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu
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Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Simão Pedro Toledo - Wilsor
Trôpia.
O Sr. Presidente - Solicito aos escrutinadores que abram a
urna e verifiquem se há coincidência do número de votantes
com o de sobrecartas.
- Procede-se à conferência.
O Sr. Presidente - Os números conferem. Solicito aos

escrutinadores que procedam à apuração dos votos.
- Procede-se à apuração.
O Sr. Presidente - Votaram 43 Deputados. Votaram "sim' 42
Deputados; votou "não" 1 Deputado. Portanto, está mantido e
veto. Em votação, o veto ao art. 3Q, que foi destacado e
recebeu parecer pela manutenção. A Presidência convida o lQ
Secretário para proceder à chamada dos Deputados para a
votação e solicita aos Deputados Dilzon Meio e Arnaldo Penna
que permaneçam como escrutinadores.
o Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
Agostinho Patrú5 - Sebastião Navarro Vieira - Paulo
Pettersen - Rêmolo Aioise - Ibrabim Jacob - Ermano Batista -
Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro
António - Anderson Adauto - Anivaido Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Bilac Pinto -
Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Dilzon
Meio - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djaima Diniz -
Elbe Brandão - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Irani Barbosa - Jairo Ataide
- João Leite - José Henrique - José Maria Barros - Kemil
Kumaira - Marceio Cecé - Marcelo Gonçalves - Maria Olivia -
Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo
Schettino - Péricies Ferreira - Raul Lima Neto - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Wilson
Trópi a.
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) -

Recomendo aos escrutinadores que procedam à abertura da urna
e á verificação da coincidência do número de sobrecartas com
o de votantes.
- Procede-se à conferência.
O Sr. Presidente - Votaram 47 Deputados; foram encontradas
na urna 47 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência
solicita aos escrutinadores que procedam à apuração dos
votos.
- Procede-se á apuração.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 39 Deputados; votaram
"não" 7 Deputados; houve 1 voto em branco. Está mantido o
veto. Fica, portanto, mantido o Veto Parcial à Proposição de
Lei nQ 12.797. Oficie-se ao Governador do Estado.

Questão de Ordem
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, verifica-se que
não temos número suficiente de parlamentares para votar
vetos ou quaisquer requerimentos ou projetos. Lembro que
estão reunidas cinco comissões, além de estar sendo
realizada também uma reunião conjunta. Portanto, peço o
encerramento da reunião.
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O Sr. Presidente - A Presidência lembra ao Deputado Raul
Lima Neto que há matéria muito importante em votação e que
os Deputados em comissões completam o " quorum ' para votação.
A chamada de votação corresponde a uma verificação de
"quorum". -
O Deputado Raul Lima Neto - Mas os que estão em comissao
não estão vindo votar.
o Sr. Presidente - E considerada a presença dos Deputados

em comissão para efeito de 'quorum".
Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de
Lei Complementar nQ 43, que dispõe sobre o sistema de
juizados especiais civeis e criminais e dá outras
providências. A Comissão Especial opina pela rejeição do
veto parcial ao parágrafo único do art. Sg; ao art. 7, fl
1Q e 2Q; ao art. BQ e seu parágrafo único; ao art. 9ç e seu
parágrafo único e aos arts. 10 e 11. Em votação. A
Presidência vai submeter a matéria a votação por escrutinlo
secreto A Presidência convida os Deputados Simão Pedro
Toledo e Arnaldo Penna para atuarem como escrutinadores. Com
a palavra, o lg-Secretário, para proceder à chamada dos
Deputados.
O Sr. Secretário (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise
- Ibrahim Jacob - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Anderson
Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Arnaldo Penna -
Bilac Pinto - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Elbe Brandão -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Irani Barbosa - Ivo
José - Jairo Ataide - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira
- José Maria Barros - Kemil Kumaira - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Raul Lima
Neto - Sebastião Costa.
O Sr. Presidente - Votaram 32 Deputados. Encontram-se nas
Comissões 9 Deputados, perfazendo 41 presenças. Há' quorum"
para votação. A Presidência recomenda aos escrutinadores que
procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes.
- Procede-se à conferência.
O Sr. Presidente - Votaram 32 Deputados. Foram encontradas
na urna 32 sobrecartas. Os números conferem. Solicito aos
escrutinadores que procedam à apuração dos votos.
- Procede-se à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram sim" 28 Deputados; votaram
"não" 3 Deputados; houve 1 voto em branco. Portanto, está
mantido o veto. Oficie-se ao Governador do Estado.
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei ng 636/96, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a
permutar imóvel com a cooperativa de Eletrificação Rural de
Resende Ltda. - CERES. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela sua aprovação. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

ENCERRAMENTO
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O Sr. Presidente - A Presidência verifica de plano a
inexistência de número regimental para a continuação dos
trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados para
a ordinária deliberativa de logo mais, às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 22a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
As nove horas e quinze minutos do dia vinte e oito de
fevereiro de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Marcos Helênio, Dinis
Pinheiro, Antônio Andrade, Gil Pereira e Carlos Pimenta,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Marcos Helênio, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Carlos Pimenta que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos parlamentares presentes. A seguir, o
Presidente solicita ao Deputado Dinis Pinheiro que proceda à
leitura de ofícios enviados a esta Comissão pelo Deputado
Agostinho Patrús, Presidente desta Casa, e pelo Sr. Patrus
Ananias de Sousa, Prefeito Municipal de Belo Horizonte, os
quais tratam de assuntos pertinentes à defesa do consumidor.
Esgotada a matéria destinada à la parte da reunião, a
Presidência passa à Ia fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. O Deputado
Carlos Pimenta apresenta requerimentos, solicitando sejam
convidados representantes dos PROCDN5 das cidades-pólo de
Minas Gerais, para exporem suas ações em defesa do
consumidor; e representantes das empresas de cartões de
crédito do Estado, para prestarem esclarecimentos sobre a
sua utilização no mercado consumidor. Colocados em votação,
são os requerimentos aprovados. Apôs, o Deputado Dinis
Pinheiro assume a Presidência e submete a v::tação
requerimentos do Deputado Marcos Helênio, em que soHcita
sejam convidados o Presidente da Associação Mineira de
Supermercados e o Delegado Regional da SIJNAB, para prestarem
informações acerca do cumprimento das regras contidas no
Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à
comercialização de produtos; e representantes do Poder
Judiciário, do Ministério Público Estadual e da Ordem dos
Advogados do Brasil - Seção de Minas de Gerais, para falarem
sobre os juizados especiais e a efetividade dos direitos do
consumidor. Os requerimentos são aprovados. O Deputado
Marcos Helênio reassume a Presidência e concede a palavra ao
Deputado Carlos Pimenta, que discorre sobre assuntos de
interesse da Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos Deputados, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 6 de março de 1996.
Marcos Helênio, Presidente - Gil Pereira - Carlos Pimenta -
Dinis Pinheiro.
ATA DA 31a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
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Às nove horas e trinta minutos do dia vinte de dezembro de
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Dilzon Melo, Sebastião Cota, José
Maria Barros e João Batista de Oliveira, membros da Comissão
supracitada, bem como os Deputados Carlos Murta, Romeu
Queiroz, Gilmar Machado, Jairo Ataide e Elbe Brandão.
Havendo número regimental, por estarem ausentes o Presidente
e o Vice-Presidente da Comissão, o Deputado Dilzon Melo
assume a Presidência, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado João Batista de Oliveira que proceda à
leitura da ata reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente
informa que a finalidade da reunião é apreciar o Parecer
sobre as Emendas ns 7 a 19, apresentadas em Plenário,
durante a discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei flQ
568195, do Governador do Estado, que dispõe sobre a
distribuição da parcela de receita pertencente aos
municípios de que trata o inciso II do parágrafo único do
art. 158 da Constituição Federal no produto da arrecadação
do ICMS e dá outras providências. Dando prosseguimento, o
Presidente passa a palavra ao Deputado Sebastião Costa, que
solicita a dispensa da leitura de seu parecer em virtude de
terem sido distribuídos avulsos da matéria na reunião
anterior. O relator, por meio de seu parecer, conclui pela
rejeição das Emendas ns 7 a 19. Durante a fase de discussão
do parecer, fazem uso da palavra os Deputados Gilmar
Machado, Sebastião Costa e João Batista de Oliveira,
conforme consta nas notas taquigráficas. O Deputado Dilzon
Melo, ao registrar a presença do Vice-Presidente da
Comissão, Deputado Dimas Rodrigues, transfere-lhe a
Presidência da reunião. As 9h50min, o Deputado Sebastião
Costa solicita a suspensão dos trabalhos, pedido que é
deferido pelo Presidente- Na reabertura dos trabalhos, estão
presentes os Deputados José Henrique, Sebastião Costa,
Dilzon Melo, José Maria Barros, João Batista de Oliveira e
ivair Nogueira, membros da Comissão, bem corno os Deputados
Romeu Queiroz, Miguel Martini, Clêuber Carneiro, Ronaldo
Vasconcellos, Paulo Piau, Elbe Brandão, Leonidio Bouças,
Jairo Ataide, Ivo José e Carlos Pimenta. O Presidente,
Deputado José Henrique, informa que continua em discussão O
parecer sobre as emendas. O Deputado Sebastião Costa, com a
palavra, informa à Comissão que passa a apresentar novo
parecer mediante o qual conclui pela rejeição das Emendas
nQs 7 a 17 e 19 e pela a provação da Emenda nQ 18. Colocado
em discussão o novo parecer, fazem uso da palavra os
Deputados Gilmar Machado e Ivair Nogueira, conforme consta
nas notas taquigráficas. O Deputado Jairo Ataide apresenta
requerimento solicitando votação destacada de parte do
parecer referente à Emenda ng 14. Por não haver mais
oradores inscritos, a Presidência encerra a discussão,
passando à votação do parecer sobre as Emendas ngs 7 a 19,
salvo destaque solicitado pelo Deputado Jairo Ataide. Antes,
porém, o Presidente informa que terão direito a voto os
Deputados Sebastião Costa, Dilzon Meio, José Maria Barros,



João Batista de Oliveira, Ivair Nogueira e José Henrique.
Colocado em votação, é o parecer, salvo destaque, aprovado
Por unanimidade. A seguir, a Presidência passa à votação de
parte do parecer referente à Emenda flQ 14, em que votam
favoravelmente os Deputados João Batista de Oliveira,
Sebastião Costa e José Henrique, e contrariamente Os
Deputados Dilzon Melo, Ivair Nogueira e José Maria Barros, O
Presidente, pelo voto de qualidade, desempata a votação e
anuncia a aprovação dessa parte do parecer que se refere à
Emenda ng 14. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos Deputados, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 6 de março de 1996,
José Henrique, Presidente - Dilzon Melo - José Maria Barros

- José Braga.
ATA DA 25a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E
POLÍTICA RURAL
As dez horas do dia vinte e dois de fevereiro de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Paulo Piau, Almir Cardoso, Olinto
Godinho e José Maria Barros, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Paulo Piau, declara abertos os trabalhos e solicita
ao Deputado José Maria Barros que proceda à leitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência informa que a finalidade da
reunião é apreciar a pauta e passa à leitura do Oficio n
19/96, do Diretor-Geral do DETEL-MG, Sr. Milton Reis, Que
informa sobre convênios firmados entre esse Órgão, a YELEMIG
e os Municípios de Água Boa, Conceição da Barra de Minas,
Coromandel, Guimarânia, Itacambira, Jacutinga, Piranga, São
SDastião do Paraíso e Urucuia, visando à implantação e à
operação de postos de serviços de telefonia rural
Continuando, o Presidente faz a leitura do Oficio nQ 93/96,
do Presidente da RURALMINAS, que encaminha resposta a
diligência solicitada pelo relator do processo de alienação
de terra devoluta do Estado em nome do Sr. José Adalberto
Ramos Coelho, de Novo Cruzeiro. O Presidente designa os
De:utados Olinto Godinrio e Almir Cardoso para relatarem,
resz)ectivamente, os Projetos de Lei ns 339 e 340/95, no 2
turno. Passando-se à 12 fase da Ordem do Dia, o Deputado
Paulo Piau transfere a Presidência ao Deputado Almir Cardoso
e apresenta requerimento em que solicita sejam convidados
representantes da FAEMG, do IMA e das Secretarias de
Agricultura e da Fazenda, para debaterem o valor da taxa de
emissão de certificado de vacinação, em favor do IMA, fixado
pela Lei nQ 10.847, de 3/8/92. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Reassumindo a Presidência, o Deputado
Paulo Piau passa à fase de discussão e votação de proposição
que dispensa a apreciação do Plenário da Assembléia e
informa que o Deputado Almir Cardoso, relator do Projeto de
Lei nQ 401195, opina pela aprovação da matéria no 2Q turno,
na forma do vencido no lg turno. Submetida a discussão e

I
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votação, é aprovada a proposição. Com base em requerimento
do Deputado Almir Cardoso, aprovado em 28/9/95, nesta
Comissão, e no Interesse por ele manifestado, o P'esidente
submete à apreciação dos membros a indicação desse Deputado
para acompanhar os conflitos agrários no Estado, a qual e
aprovada. Assim, a Presidência designa o Deputado Almir
Cardoso para proceder ao devido acompanhamento, nos termos
do supracitado requerimento. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 7 de março de 1996.
Paulo Piau, Presidente - Ajaimar Silva - Olinto Godinho.

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI No 12.858
As quinze horas e quinze minutos do dia vinte e sete de
fevereiro de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Hely Tarquinio, Dimas
Rodrigues e Dinis Pinheiro, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado
Hely Tarquinio, declara aberta a reunião e esclarece que ela
se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a
designar o relator da matéria. Em seguida, a Presidência
determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente
rubricadas, e convida o Deputado Dimas Rodrigues para atuar
como escrutinador. Apurados os votos, são eleitos para
Presidente o Deputado Dimas Rodrigues e, para Vice-
Presidente, o Deputado Dinis Pinheiro, com três e dois
votos, respectivamente. Na oportunidade, constata-se um voto
para o Deputado Marcelo Gonçalves, como Vice-Presidente. Na
condição de Presidente "ad hoc", o Deputado Hely Tarquinio
convida para tomar assento à mesa o Deputado Dinis Pinheiro
e o empossa no cargo de Vice-Presidente. Esse, por sua vez,
empossa o Presidente, Deputado Dimas Rodrigues. Assumindo a
Presidência, o Deputado Dimas Rodrigues agradece aos
presentes a confiança nele depositada e designa para relator
da matéria o Deputado Hely Tarquinio. Nada mais havendo a
ser tratado, o Presidente agradece a presença dos Deputados,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, dia 29, às lShlSmin, com a finalidade de se
apreciar o parecer do relator sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei nQ 12.858, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 6 de março de 1996.
Dimas Rodrigues, Presidente - Hely Tarquinio - Alencar da

Silveira Júnior.
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Ng 12.825
As quinze horas e trinta minutos do dia vinte e sete de
fevereiro de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Alvaro Antônio, Leonidio
Bouças e Hely Tarquinio, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental , o Presidente "ad hoc", Deputado



203 f
Álvaro Antônio, declara abertos os trabalhos e esclarece que
a reunião se destina a eleger o Presidente e .0 Vice-
Presidente e a designar o relator da matéria. Em seguida, a
Presidência determina a distribuição das cédulas de votação,
devidamente rubricadas, e convida o Deputado Leonidio Bouças
para atuar como escrutinador. Apurados os votos, são eleitos
para Presidente o Deputado Alvaro Antônio e, para Vice-
Presidente, o Deputado Leonidio Bouças, com três e dois
votos, respectivamente. Na oportunidade, constata-se um voto
para o Deputado Hely Tarquinio, como Vice-Presidente. Na
condição de Presidente "ad hoc", o Deputado Alvaro Antônio
convida para tomar assento à mesa o Deputado Leonidio Bouças
e o empossa no cargo de Vice-Presidente. Este, por sua vez,
empossa o Presidente, Deputado Álvaro Antônio. Na condição
de Presidente eleito, o Deputado Alvaro Antônio agradece a
escolha de seu nome e designa para relator da matéri2 o
Deputado Hely Tarquinio. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, dia 29, às 15h30min, com a finalidade de se
apreciar o parecer do relator sobre o Veto Total à
Proposição de Lei no 12.825, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 6 de março de 1996.
Leonidio Bouças, Presidente - Hely Tarquinio - Jorge

Eduardo de Oliveira.
ATA DA 18a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERÁRIA
As dez horas e trinta minutos do dia vinte e oito de
fevereiro de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se no
Plenarinho III os Deputados Alvaro Antônio, Bilac Pinto e
Anivaldo Coelho, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Alvaro Antônio,
declara abertos os trabalhos, informa que a reunião se
destina a discutir assuntos de interesse da Comissão e
solicita ao Deputado Anivaldo Coelho que proceda à leitura
da ata da reunião anterior que, lida e aprovada, é subscrita
Pelos membros presentes. A Presidência acusa o recebimento
da seguinte correspondência: Oficio no 1/96, do Sr. José
Rogério Lara, Prefeito Municipal de Gua pé e Presidente da
Associação dos Municípios do Lago de Furnas, que encaminha
documentos referentes ao lQ Encontro dos Municípios
Atingidos pelo Lago de Furnas; oficio do Sindicato dos
Geólogos do Estado de Minas Gerais, que demonstra a
preocupação desse órgão com a possível privatização da CDMIG
pelo Governo do Estado. A Presidência determina o
encaminhamento da correspondência à Consultoria da Casa para
que se façam estudos preliminares sobre procedimentos que
poderão ser adotados pela Comissão para o atendimento dos
pleitos. Passa-se à fase de discussão de proposições da
Comissão. A Presidência informa aos parlamentares que
participou, na condição de Presidente da Comissão,
juntamente com o Deputado Anivaldo Coelho, de reunião com
representantes de diversos órgãos e entidades ligadas ao
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setor minerário e com o Governador do Estado, oportunidade
em que se discutiu a implementação de uma política mineraria
para o Estado. O Deputado Bilac Pinto faz uso da palavra e
hipoteca seu apoio ao Presidente. O Deputado Anivaldo
Coelho, por sua vez, apresenta proposta de temario de
audiências públicas para formulação de política mineraria
para o Estado. A Presidência determina à assessoria da Casa
que tome as devidas providências para viabilizar a
realização dessas audiências. Dando prosseguimento à
reunião, o Presidente coloca em votação requerimento do
Deputado Bilac Pinto, no qual solicita seja formulado
convite ao Presidente da CEMIG, para prestar esclarecimentos
a esta Comissão sobre o potencial da Companhia de Gás de
Minas Gerais - GASMIG -, número de funcionários,
faturamento, perspectivas de investimentos e sobre o
processo para sua privatização, sendo este aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser
tratado, a Presidência agradece a presença de todos, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 6 de março de 1996.
Alvaro Antônio, Presidente - Bilac Pinto - Anivaldo Coelho.
ATA DA 21g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e nove de
fevereiro de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini, Geraldo
Rezende, Alencar da Silveira Júnior, João Leite e Almir
Cardoso (substituindo os dois últimos, respectivamente, aos
Deputados Romeu Queiroz e Marcos Helênio, por indicação das
Lideranças do PSDB e do PT), membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Miguel Martini, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Alencar da Silveira Júnior que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos parlamentares presentes. Logo apôs, acusa
o recebimento da seguinte correspondência: Ofícios ns
16/95, do Ministério do Planejamento e Orçamento da
Secretaria Especial da Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste; 832/96, do OETEL-MG; 1/96, da Secretaria do
Planejamento e Coordenação Geral; 10/96, da CODEVASF; 16/96,
do BDMG; da Prefeitura Municipal de Vespasiano; da
Associação dos Municípios da Microrregião do Alto
Jequitinhonha e do Secretário Adjunto da Secretaria do
Planejamento e Coordenação Geral. Encerrada a la parte da
reunião, passa-se à lg fase da Ordem do Dia, com a discussão
e a votação de proposições da Comissão. O Presidente procede
à leitura do requerimento do Deputado Almir Cardoso, no qual
solicita a realização de uma audiência pública com a
finalidade de se debater o processo de privatização do Banco
de Crédito Real. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Presidente
propõe minuta de deliberação da Comissão relativa à
distribuição de subvenções sociais, auxilio para des pesas de
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recursos consignados no orçamento da Assembléia Legislativa.
A seguir, transfere a Presidência ao Deputado Geraldo
Rezende. Submetida a discussão e votação, a proposição é
aprovada por unanimidade, O Presidente solicita aos
Deputados presentes que subscrevam a proposição, que passa a
se denominar Deliberação ng 7, de 1996. A seguir, o Deputado
Miguel Martini reassume a direção dos trabalhos. Passa-se á
2a fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia.
Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende, relator do
Projeto de Lei ng 499/96, emite parecer, mediante o qual
conclui pela aprovação do projeto na forma do vencido no lQ
turno. Colocado em discussão e votação, é o parecer
aprovado. Neste momento, registra-se a presença do Deputado
Glycon Terra Pinto. Logo após, passa-se à 3g fase da Ordem
do Dia, com a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado
Miguel Martini transfere a Presidência dos trabalhos ao
Deputado Geraldo Rezende. Este submete à votação, nos termos
da Deliberação ng 487, da Mesa da Assembléia, o Requerimento
nQ 967/95, de autoria do Deputado Miguel Martini, o qual é
aprovado. Após, o Deputado Miguel Martini reassume a
Presidência. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece o comparecimento dos Deputados, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 7 de março de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Glycon Terra Pnto - João

Leite - Marcos Helênio - Geraldo Rezende.
ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e nove de
fevereiro de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Jorge
Eduardo de Oliveira, Luiz Antônio Zanto e Jorge Hannas,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental.
o Presidente, Deputado Carlos Pimenta, declara abertosos
trabalhos e solicita ao Deputado Jorge Eduardo de Oliveira
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a
Presidência lê a seguinte correspondência: ofícios da
Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio
Grande, da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e da
Coordenação da Frente Sulmineira dos Direitos da Criança e
do Adolescente. Ato continuo, o Presidente passa à fase de
discussão e votação de proposições da Comissão. O Deputado
Jorge Eduardo de Oliveira apresenta requerimento em que
solicita seja convidado o Diretor de Vigilância Sanitária da
Secretaria da Saúde, para discorrer sobre medicamentos
vencidos e impuros. Submetido a votação, é o requerimento
aprovado. Em seguida, o Presidente passa à fase de discussão
e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira
emite pareceres favoráveis à aprovação, no 2Q turno, dos
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Projetos de Lei nçs 464/95, na forma do vencido no 1Q turno,
e 467/95; e à aprovação, no lQ turno, dos Projetos de Lei
nQs 18, 563 e 564/95. O Deputado Jorge Hannas emite
pareceres favoráveis à aprovação, no 2Q turno, dos Projetos
de Lei ns 465 e 533/95; e à aprovação, no 1Q turno, do
Projeto de Lei nQ 567/95. O Deputado Marco Régis emite
pareceres favoráveis à aprovação, no 2Q turno, dos Projetos
de Lei nQs 472 e 496/95; e à aprovação, no 1Q turno, do
Projeto de Lei nQ 541195. O Deputado Luiz Antônio Zanto
emite pareceres favoráveis à aprovação, no 2Q turno, dos
Projetos de Lei nQs 493 e 542/95, este na forma do vencido
no iQ turno; e à aprovação, no lQ turno, do Projeto de Lei
nQ 558/95. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua
vez, são os projetos aprovados. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária a realizar-se no dia 7, quinta-feira, às
91h15min, com a finalidade de se apreciar o Projeto de Lei n
646/96, do Deputado Romeu Queiroz, que declara de utilidade
pública a Associação Comunitária para o Desenvolvimento de
Carmõpolis de Minas - CODECA -; determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 7 de março de 1996.
Carlos Pimenta, Presidente - Marco Régis - Jorge Hannas -
Jorge Eduardo de Oliveira - Luiz Antônio Zanto.
ATA DA la REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Ilg

!2.844

As quinze horas e vinte e cinco minutos do dia cinco de
março de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala
das Reuniões os Deputados Paulo Piau, Paulo Schettino e
Maria Olivia, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente "ad hoc". De putado Paulo
Schettino, declara aberta a reunião e dá posse ao Vice-
Presidente eleito, Deputado Paulo Piau, que assume a
Presidência. Prosseguindo, o Presidente, Deputado Paulo
Piau, solicita ao Deputado Paulo Schettino que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. O Presidente, na ausência
do relator, redistribui a matéria ao Deputado Paulo
Schettino, que passa à leitura do Parecer sobre o Veto Total
à Proposição de Lei nQ 12.870. O relator, mediante seu
parecer, conclui pela manutenção do veto. Colocado em
discussão e votação, é o parecer aprovado por unanimidade. O
Presidente suspende a reunião para a lavratura da ata.
Reabertos os trabalhos, a ata é lida, aprovada e subscrita
pelos membros presentes. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos Deputados e encerra os
trabalhos.
Sala das comissões, 5 de março de 1996
Paulo Piau, Presidente - Paulo Schettino - Maria Olivia.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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PARECER SOBRE O VETO TOTAL Â PROPOSIÇÃO DE LEI

Ng 12.825
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe

confere o art. 90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição
Estadual, opôs veto total á Proposição de Lei np 12.825, que
obriga os órgãos e as entidades das administrações direta e
indireta do Estado a manterem à disposição do público,
impressos em braile, formulários oficiais e documentos de
recolhimento de tributos estaduais.
Foi o veto distribuído a esta Comissão Especial para
receber parecer, nos termos do disposto no art. 234, c/c O
art. 112, 1, '1D 8 do Regimento Interno.

Fundamentação
Numa análise da proposição em exame sob os aspectos da

conveniência e da oportunidade, observa-se, com facilidade,
que a matéria nela contida é de natureza eminentemente
administrativa e, portanto, da esfera de competência do
Poder Executivo.
E pertinente à administração pública a gestão de todos os

esforços para que o Estado possa arrecadar a contento os
tributos instituídos segundo o mandamento constitucional.
No entanto, cabe ao Poder Executivo, a quem compete não
apenas arrecadar como também distribuir tais recursos,
adotar medidas que visem à racionalidade dos serviços, com
melhor aproveitamento de tempo e dinheiro.
A aprovação da proposta consubstanciada na proposição em
tela, independentemente do estudo detalhado sobre seus
custos e benefícios ao contribuinte, poderá redundar em
prejuízos para os cofres públicos, configurando, inclusive,
uma medida que contraria a política de redução de despesas
implementada pelo Estado.
E acertada, portanto, a iniciativa do Chefe do Poder

Executivo ao determinar os estudos necessários á adoção da
proposta, que poderá brevemente converter-se em projeto de
lei a ser analisado e, certamente, aprimorado por esta Casa
Legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do Veto Total

à Proposição de Lei nQ 12.825.
Sala das Comissões, 6 de março de 1996.
Leonidio Bouças, Presidente - Rely Tarquinio, relator -
Jorge Eduardo de Oliveira.-

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL A PROPOSIÇÃO DE LEI
Plg 12.858

Comissão Especial
Relatório

O Governador do Estado, no uso de atribuição que lhe
confere o art. 90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição
mineira, opôs veto parcial à proposição de lei em epigrafe,
que altera a Lei no 11.181, de 10/8/93, que dispõe sobre o
Plano de Carreira dos Servidores do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências,
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encaminhando suas razões de veto ao Poder Legislativo para
exame, nos termos do art. 70, 3p, da Constituição
Estadual.-
Publicadas as razões do veto em 20/1/96, foi constituída

esta Comissão Especial para, de acordo com o art. 234, c/c o
art. 112, 1, "b', do Regimento Interno, emitir parecer sobre
a matéria.

Fundamentação
O veto oposto incide sobre o art. 4g, "caput" e parágrafos,

da Proposição de Lei np 12.858, tendo o Governador do Estado
apresentado, como alegação para a negativa de sanção,
motivos de ordem constitucional e de interesse público.
Pretende-se, nos dispositivos vetados, que servidores e
membros do Ministério Público somente passem a perceber
vencimentos majorados após a aprovação, pelo Poder
Legislativo, de proposição que venha a estabelecer os novos
valores para sua remuneração. Na realidade, trata-se
simplesmente de se fazer respeitar o disposto no art. 61,
VIII, da Constituição Estadual, onde se estabelece a
competência do Poder Legislativo para dispor sobre a fixação
da remuneração dos servidores públicos.
A possibilidade de antecipação do pagamento dos aumentos,
nos valores propostos e previamente à aprovação do
respectivo projeto de lei, foi introduzida pelo art. 10 da
Lei nQ 10.120, de 29/3/90. Essa medida, que configurava
naquele momento específico uma necessidade real, pois os
elevados índices inflacionários poderiam levar à corrosão
completa do valor dos vencimentos dos servidores, no decurso
do período para o trãmite normal da matéria nesta Casa
Legislativa, perde totalmente sua razão de ser nos tempos
atuais, em que, reconhecidamente, logrou-se estabilizar a
economia nacional. Como é sabido, o ordenamento jurídico
deve-se ajustar à realidade, não havendo, portanto, motivos
para que sejam mantidas regras passadas que não mais têm
sentido ou razão de ser, da mesma forma que não se deve
afastar a possibilidade de criação de novas normas se a
evolução dos acontecimentos assim o exigir.
Além do mais, deve-se ressaltar que o pagamento antecipado
de vencimentos, nos valores propostos em projeto de lei
ainda não aprovado, cria uma situação fática tal que, se não
impede, pelo menos dificulta sobremaneira a livre apreciação
da matéria pelo Poder Legislativo, pois sua eventual
rejeição implicaria até mesmo a devolução, por parte dos
servidores, de valores pagos Indevidamente, fato que seria
extremamente desgastante para o poder público.
Argumenta ainda o Governador do Estado que o artigo vetado
viria a contrariar o art. 10 da Lei nQ 10.120, de 29/3/90,
estabelecendo "condições restritivas no âmbito da
instituição', isto é, impondo limitações ao funcionamento do
Ministério Público. E interessante ressaltar que não se deve
falar em contradição entre normas da mesma natureza
hierárquica: a lei posterior apenas revoga a anterior
naquilo que lhe é contrária. Ademais, o envio de proposição
ao Poder Legislativo, constitucionalmente previsto, não pode
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ser considerado como limitação ao funcionamento de
instituições democráticas, como é certamente o caso do
Ministério Público estadual.
Assim sendo, entendemos que a rejeição ao veto oposto ao
art. 4 , 'caput" e f 1Q, dispositivos em que são
estabelecidas regras para os servidores do Ministério
Público, não contraria a ordem constitucional nem estabelece
restrições à atuação dessa importante instituição.
Lembramos ainda que dispositivo semelhante ao que ora se

discute foi apresentado, como emenda parlamentar, ao Projeto
de Lei nQ 261/95, que dispõe sobre o reajustamento dos
vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário,
e ao Projeto de Lei ng 235/95, que dispõe sobre a fixação de
vencimentos para os servidores do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais, O primeiro dos dispositivos foi
vetado pelo Governador do Estado, tendo sido, no entanto, as
razões do veto rejeitadas por esta Casa, ao passo que o
segundo foi sancionado na sua forma original no inicio de
1996.
Assim, para que seja mantida posição coerente e,
principalmente, para que sejam respeitados os dispositivos
constitucionais que estabelecem a competência indelegável do
Poder Legislativo para livremente dispor sobre a fixação de
remuneração dos servidores públicos estaduais, acreditamos
ser necessária a rejeição das razões do veto oposto ao art.
4Q. "caput" e f l Q, da proposição sob comento.
Quanto ao f 2Q do artigo vetado, ao dispor sobre os membros
do Ministério Público, estabelece regras sobre as quais não
se pode dizer que exista consenso firmado. Ainda que a
inteligência do art. 122, 1, da Constituição Estadual, possa
sugerir a afirmação de que os vencimentos dos membros do
Ministério Público devam ser fixados em lei, por outro lado,
o art. 125, 1, "c", da Carta mineira, possibilita a
interpretação de que tal fixação possa ser objeto de
inclusão na lei orgânica do Ministério Público, obedecendo-
se ao escalonamento previsto no dispositivo constitucional.
Por esses motivos, entendemos ser razoável a manutenção do
veto oposto ao f 2Q do art. 4Q da proposição em tela,

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição ao veto oposto
ao "caput' do art. 4Q e ao seu lQ e pela manutenção do
veto oposto ao # 29 do art. 4Q da Proposição de Lei n
12.858.
Sala das Comissões, 6 de março de 1996.
Dimas Rodrigues, Presidente - Alencar da Silveira Júnior,

relator - Hely Tarquinio.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 252/95
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Raul Lima Neto, o Projeto de Lei n

252/95 objetiva disciplinar o exercicio da pesca nos cursos
de água de dominio estadual e dar outras providências.
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Publicada em 27/5/95, a matéria foi distribuída às
Comissões competentes para receber parecer, nos termos do
art. 195. c/c O art. 103, do Regimento Interno.
Preliminarmente, compete a esta Comissão o exame dos

aspectos juridico-constitucionais relativos ao projeto, a
cuja fundamentação passamos a seguir.

Fundamentação
A proposição tem por escopo condicionar o exercido da
pesca nos cursos de água de domínio estadual á licença de
pesca expedida pelo órgão ambiental competente, estabelecer
o modelo do instrumento de autorização com as anotações a
serem consignadas no documento e a aplicação de penalidades
a serem impostas aos infratores da futura lei.
A prerrogativa para legislar sobre pesca insere-se no
âmbito da competência concorrente, conforme se infere do
art. 24. VI, da Constituição da República. Por se tratar de
competência concorrente, o exercício da competência
legislativa estadual está subordinado á legislação federal
que dispuser sobre normas gerais. Todavia, inexistindo lei
federal a respeito, os Estados exercerão a competência
legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. E o
que dispõem os 1Q e 3Q do aludido art. 24.
Tal observação se impõe, uma vez que a matéria está
basicamente disciplinada no Código de Pesca, instituído pelo
Decreto-Lei nQ 221, de 28/2/67, que dispõe sobre a proteção
e os estímulos à pesca e dá outras providências,
salientando-se a Lei Federal nQ 7.679, de 23/11/88, que
dispõe sobre a proibição da pesca de espécies em períodos de
reprodução e dá outras providências
Destarte, o exame da proposição está adstrito á legislação
federal pertinente, tendo em vista que a edição de regra
estadual sobre a matéria se limita a adaptar o texto federal
às peculiaridades locais. Ressalte-se o 4Q do art. 24, que
determina, na superveniência de lei federal sobre normas
gerais, a suspensão da eficácia da lei estadual, no que lhe
for contrário.
Confrontando os dispositivos do projeto de lei em pauta com
as disposições do Código de Pesca e, especialmente, Com 0$
artigos da Lei nQ 7.679, de 1988, já salientada, não
vislumbramos nenhuma determinação que contrarie as normas
supracitadas. Com efeito, as medidas ora propostas objetivam
suplementar a legislação federal, adotando no nosso Estado
as restrições para o exercício da pesca, bem como a
concessão de uma licença no âmbito estadual e,
principalmente, classificando as penalidades a serem
aplicadas aos infratores da futura lei, de acordo com a
gravidade das infrações, até culminar na cassação da
referida licença.
Em razão do exposto, inexistem óbices de natureza jurídico-

constitucional á tramitação do projeto nesta Casa.
Conclusão

Concluímos, portanto, pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
252/95.
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Sala das Comissões. 5 de julho de 1995.
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator

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

No 532/95
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Hely Tarquinio, o projeto de lei em

ep ígrafe dispõe sobre a divulgação, pelos órgãos oficiais de
comunicação social, de informações relacionadas com os
direitos e garantias fundamentais e com os cuidados
necessários à saúde do cidadão.
O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e
Justiça, que emitiu parecer pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria.
Em seguida, a Comissão de Educação. Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer opinou pela aprovação do projeto na forma
original.
Cabe, agora, a esta Comissão analisar a proposição sob a

ótica da fiscalização financeira e orçamentária.
Fundamentação

Os direitos fundamentais do cidadão são os enumerados no
Titulo II da Constituição Federal, além de outros
compatíveis com o ordenamento jurídico em vigor ou previstos
em tratados internacionais, conforme preconiza o 2Q do
art. S. Tais direitos têm intima relação com o orçamento
Público, pois dele dependem para sua implementação e defesa.
A manutenção dos serviços públicos necessários à garantia
dos direitos humanos projeta conseqüências no campo
orçamentário, já que exige dotações especficas para sua
execução.
A proposição em apreço prevê autorização ao Executivo para

destinar espaço, nos órgãos oficiais de comunicação social,
à divulgação dos direitos naturais e sociais, bem como dos
cuidados com a saúde. No âmbito do poder discricionário do
Executivo, a lei orçamentária autoriza despesas de
comunicação em diversos órgãos da administração direta,
autarquias, fundações e na Rádio Inconfidência (empresa
subvencionada),
Dessa forma, a proposição é oportuna e vai ao encontro do
disposto no art. 196 da Constituição Federal, o qual
estabelece que a saúde e • direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem á redução do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação". Assim, a proteção dos
direitos fundamentais justifica plenamente a aprovação do
projeto em análise.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação, no lQ turno, do Projeto

de Lei nQ 532/95 em sua forma original.
Sala da Comissões, 7 de março de 1996.
Miguel r.artini, Presidente - Glycon Terra Pinto, relator -
João Leite - Geraldo Rezende.
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PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 579/95

Comissão de Meio Ambiente -
Relatório

De autoria do Deputado Alvaro Antônio, o Projeto de Lei nQ
579/95 visa a instituir o titulo "Amigo dos Rios', a ser
concedido a pescadores amadores ou profissionais.
Inicialmente, a matéria foi distribuída, nos termos
regimentais, à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma do Substitutivo nQ 1.
Cabe a esta Comissão, agora, emitir parecer quanto ao
mérito da proposição.

Fundamentação
O art. 1Q do projeto em análise introduz o titulo "Amigo
dos Rios", com o qual poderão Ser agraciados pescadores
amadores ou profissionais cuja conduta seja exemplar na
preservação da ictiofauna de Minas Gerais.
Sem alterar o objetivo básico da proposição, qual seja, o
de incentivar a conscientização ecológica, o Substitutivo ng
1 lhe dá outra forma, propondo, em vez do titulo, o diploma
"Amigo dos Rios". Dispõe, ainda, que a escolha anual dos
agraciados recairá em nome constante em lista a ser
elaborada pela unidade da Polícia Militar responsável pela
proteção ambiental, prevendo-se a divulgação desse documento
na imprensa oficial e junto a órgãos e entidades
relacionadas ao meio ambiente. A lei deverá ser
regulamentada pelo Poder Executivo.
Certamente, tal diploma virá reforçar a necessidade,
imprescindível nos dias de hoje, de se ter maior zelo pelos
recursos hidricos e pela ictiofauna, que já se encontram tão
atingidos pela degradação e pelas ações predatórias
desenvolvidas em nossas bacias hidrográficas, sem nenhum
critério de sustentabilidade ecológica.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei flQ
579/95 na forma do Substitutivo nQ i, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 6 de março de 1996-
Ivo José, Presidente - Wilson Trôpia, relator - Ronaldo

Vasconcel los.
PARECER PARA O lp TURNO DO PROJETO DE LEI

No 651/96
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça,
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em análise, de autoria do Governador do
Estado, tem por objetivo alterar dispositivos da Lei nQ
11.402, de 14/1/94, que cria o Fundo Penitenciário Estadual
e dá outras providências.
Publicada em 23/2/96, a proposição que tramita em regime de
urgência, com base no art. 69 da Carta mineira, foi
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o
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distribuída ás Comissões supracitadas para receber parecer,
nos termos do art. 222 do Regimento Interno. -
Encarregados de examinar preliminarmente os aspectos

jurídicos e constitucionais pertinentes ao projeto, passamos
a fundamentá-lo na forma que se segue.

Fundamentação
A Lei ng 11.402, de 1994, que criou o Fundo Penitenciário
Estadual, determina expressamente que as Secretarias da
Justiça e da Segurança Pública são as beneficiárias do
referido fundo, que tem por objetivo possibilitar a obtenção
e a administração de recursos financeiros destinados ao
sistema penitenciário do Estado. Entretanto, a legislação em
vigor apenas previu atribuições e encargos para a Secretaria
da Justiça, afastando a possibilidade de a Secretaria da
Segurança Pública apresentar projetos relativos a
construção, reforma, melhoria ou ampliação de
estabelecimentos penais, bem como de integrar o grupo
coordenador do Fundo.
Para se proceder à correção de tal anomalia, torna-se
indispensável a elaboração de lei em sentido formal, ou
seja, aprovada por esta Casa Legislativa e sancionada pelo
titular do Poder Executivo. Isto porque a figura do decreto,
ato administrativo normativo hierarquicamente inferior à
lei, não é o instrumento hábil para a modificação
pretendida.
A Constituição mineira não incluiu o assunto em questão
entre aqueles de iniciativa privativa de qualquer órgão ou
Poder, podendo o processo legislativo ser deflagrado pelo
Governador do Estado.
Sob o ângulo do ordenamento jurídico-constitucional
vigente, inexiste óbice que possa comprometer a normal
tramitação do projeto nesta Assembléia.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
651/96.
Sala das Comissões, 6 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator

- Elbe Brandão - Leonidio Bouças - Anivaldo Coelho - Arnaldo
Perna-

 Comissão de Administração Pública
Relatório

O Projeto de Lei ng 651/96, de autoria do Governador do
Estado, tem por objetivo alterar dispositivos da Lei ng
11.402, de 14/1/94, que cr---j o Fundo Penitenciário
Estadual
A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e
Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária para receber parecer em reunião
conjunta.
Tramitando em regime de urgência, o projeto recebeu,
preliminarmente, da Comissão de Constituição e Justiça,
parecer por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade-
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Cabe, agora, a esta Comissão, por for ça regimental, emitir
o seu parecer quanto ao mérito da proposição.

Fundamentação -
A Lei flQ 11.402, de 14/1/94, criou o Fundo Penitenciário
Estadual com o objetivo de possibilitar a obtenção de
recursos financeiros para aplicação no sistema penitenciário
do Estado, estabeleceu onde seriam captados tais
recursos, os critérios para sua aplicação e as condições
para sua liberação.
As beneficiárias do Fundo, de acordo com o art. 2Q do

mencionado instrumento legal, são as Secretarias da Justiça
e a da Segurança Pública.
O Projeto de Lei nQ 661/96, na forma corno se apresenta,
pretende incluir no art. 6Q da Lei nQ 11.402, de 1994, a
Secretaria da Segurança Pública, como órgão responsável pela
apresentação de projetos de construção, reforma e ampliação
de estabelecimentos penais, elaborados por sua
Superintendência de Planejamento e Coordenação, ao lado da
Secretaria da Justiça, que, por força do mencionado artigo,
já tem essa competência.
Entendemos que a medida é oportuna, uma vez que a
Secretaria da Segurança Pública é beneficiária do Fundo
Penitenciário Estadual, conforme podemos inferir da leitura
do art. 2Q da Lei nQ 11.402, de 1994. Sendo a Secretaria
beneficiária, nada mais justo que ela apresente projetos ou
sugestões para a aplicação dos recursos do Fundo.
A segunda alteração proposta é a inclusão de um
representante da Secretaria da Segurança Pública no grupo
coordenador do Fundo.
Ora, a inclusão de um representante da referida Secretaria
é necessária, pois possibilitará maior eficácia e equilíbrio
na aplicação dos recursos financeiros do Fundo Penitenciário
Estadual.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 651/96, no lp turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 6 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Elbe Brandão, relatora -
Arnaldo Penna - Jairo Ataíde.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
tela altera dispositivos da Lei flQ 11.402, de 14/1/94, que
institui o Fundo Penitenciário Estadual.
Por meio da Mensagem nQ 84/96, o Governador do Estado

solicitou regime de urgência para a tramitação do projeto.
Inicialmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu

parecer concluindo pela constitucionalidade, pela
juridicidade e pela legalidade da proposição. A Comissão de
Administração Pública também se manifestou favoravelmente ao
projeto.
Agora, cabe a esta Comissão analisar a matéria.

Fundamentação
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O projeto de lei em análise não traz qualquer repercussão
financeira ou orçamentária. Visa tão-somente corrigir
distorções no sistema operacional do Fundo Penitenciário
Estadual, incluindo a participação efetiva da Secretaria da
Segurança Pública na apresentação de projetos destinados a
construção, reforma, melhoria, ampliação e aquisição de
equipamentos para estabelecimentos penais do Estado, com a
utilização dos recursos do Fundo.
Como beneficiária dos recursos do Fundo, a Secretaria da

Segurança Pública, em face de omissão da Lei no 11.402, de
1994, não tinha qualquer representante no grupo coordenador
do Fundo, omissão essa agora suprida pelo projeto de lei em
apreço.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei nQ 651/96, no lQ turno, conforme foi
proposto.
Sala das Comissões, 6 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Miguel Martini, rela:or -
Geraldo Rezende - Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coe.no -
Jairo Ataide.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 271/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto em pauta
dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão da disciplina
Orientação Sexual nos curriculc•s da Sa e da 6a série do
ensino fundamental.
No 1 Q turno, foi a proposição aprovada na forma do

Substitutivo flQ 1. apresentado por esta Comissão. Retorna,
agora, o projeto à Comissão, Para ser examinado no 2Q turno
e ser elaborada a redação ao vencido, que segue anexa e é
Parte deste parecer.

Fundamentação
Conforme nos manifestamos anteriormente, o projeto em
epígrafe não indica a fonte de onde virão os recursos para
as despesas decorrentes da futura lei. No entanto, a Lei
Orçamentária nQ 12.041, de 1996, aprovada para o exercicio
financeiro de 1996, prevê dotações orçamentárias para a
Secretaria da Educação que possibilitam a execução dessas
despesas.
Ocorrendo aumento de despesas que ultrapassem os créditos

orçamentários, poder-se-á realizar a suplementação destes,
permitida em lei.

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

Lei nQ 271/9E na forma do vencido no lQ turno
Sala das Comissões, 7 de março de 1996-
Miguel Martini, Presidente - Marcos Helênio, relator - João

Leite - Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto.
Redação do Vencido no 19 Turno

PROJETO DE LEI Hp 271195
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Determina a inclusão de estudos sobre orientação sexual no
ensino de 1Q grau e dá outras providências. -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Os estabelecimentos de ensino de 1Q grau da rede
estadual de ensino incluirão nos programas de atividades,
nas áreas de estudo ou nas disciplinas derivadas da matéria
Ciências e Programa de Saúde, integrante do núcleo Comum,
conteúdos relacionados com orientação sexual.
Parágrafo único - O Poder Executivo poderá elaborar, para
orientação dos estabelecimentos de ensino, sugestão de
conteúdos de orientação sexual, bem corno providenciar a
divulgação de textos e a distribuição de material didático
correspondente.
Art. 2 - O Poder Executivo regulamentará esta lei,
especialmente disciplinando prazos e condições de sua
efetivação segundo as peculiaridades de cada estabelecimento
de ensino.
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O Zo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 646/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o Projeto de Lei n
646/96 visa a declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária para o Desenvolvimento de Carmópolis de Minas -
CODECA -, com sede no Município de Carmópolis de Minas
Após a aprovação da matéria no 1Q turno, sem emendas, cabe
a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto,
no 2Q turno, conforme preceitua o Regimento Interno desta
Casa Legislativa

Fundamentação
Reiteramos a deliberação desta Comissão Quando da
apreciação da matéria no lQ turno, por entender que
iniciativas como as da referida Associação muito contribuem
para o desenvolvimento dos indivíduos e da sociedade.
As atividades desenvolvidas pela entidade constituem fator
de integração e de enriquecimento para as pessoas e
instrumento privilegiado de progresso social; dessa forma,
ela é merecedora do titulo declaratório de utilidade
pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 646/96 no 2Q turno.
Sala das Comissões, 7 de março de 1996
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.
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ATAS

ATA DA 122a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 7 DE MARÇO DE 1996

Presidência do Deputado Agostinho Patrús
SUMÁRIO: ABERTURA - lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Palavras do Sr. Presidente - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Às 14h15min, comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Paulo Pettersen -
Rêrriolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano
Batista - Ailton Vilela - Ajaimar Silva - Alencar da
Silveira Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson
Adauto - Anivaldo Coelr.c - Antônio Andrade - Antônio Roberto
- Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto -
Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Cléuber
Carneiro - Dilzon Meio Dinias Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José -
Jairo Ataide - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José
Maria Barros - Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto -
Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio - Marco
Régis - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima
Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo.
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, par2 proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Palavras do Sr. Presidente
Magalhães Pinto encarnou como poucos o elevado espirito de
conciliação Que Minas Gerais tem oferecido ao Brasil em
momentos cruciais de nossa história republicana. Teve a
grandeza de estender suas mãos aos adversários politicos,
como ocorreu na memorável criação do PP, que foi o primeiro
passo para a eleição de Tancreo Neves à Presidência da
República e para a própria redemocratização do ?ais
Magalhães Pinto galgou a galeria dos grandes estadistas
porque foi sempre sujeito da história do seu tempo,
colocando sua liderança na linha de frente dos grandes
acontecimentos nacionais Minas e o Brasil perdem um lider
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que dignificou o exercício político e será sempre uma lição
de humildade e de grandeza- -
Magalhães Pinto elegeu-se Governador de Minas para o
período de 1961 a 1966. Ocupou os cargos de Ministro das
Relações Exteriores do Governo Costa e Silva e de Secretário
das Finanças do Governo Milton Campos. Elegeu-se Deputado
constituinte em 1945, ocupando uma cadeira na Câmara Federal
por oito legislaturas.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência, em sinal de pesar pelo
falecimento do ex-Governador Magalhães Pinto, encerra a
reunião, convocando os Deputados para a ordinária de debates
de amanhã, dia 8, às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 6a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas e trinta minutos do dia cinco de julho de mil
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marcos 1-lelênio (substituindo o
Deputado Gilmar Machado, por indicação da Liderança do PT),
Ronaldo Vasconcellos e Romeu Queiroz (substituindo os
Deputados João Leite e José Bonifãcio, respectivamente, por
indicação da Liderança do Bloco da Maioria), membros da
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer;
Romeu Queiroz, Clêuber Carneiro, Marcos Helênio e Ronaldo
Vasconcelios (substituindo este ao Deputado Miguel Martini,
por indicação da Liderança do Bloco da Maioria), membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Na
ausência do Presidente, o Deputado Romeu Queiroz assume a
direção dos trabalhos e, havendo número regimental, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Ronaldo Vasconcellos
que proceda â leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Logo após,
a Presidência esclarece que a reunião se destina a apreciar
o Parecer para o 1g Turno do- Projeto de Lei nQ 260/95, do
Governador do Estado, que altera a Lei nQ 7.763, de
26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências. Em seguida, distribui
essa matéria ao Deputado Ronaldo Vasconcellos, pela Comissão
de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer, e ao
Deputado Clêuber Carneiro, pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Passa-se á 2a fase da Ordem do
Dia, com a discussão e a votação de proposição sujeita a
apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, 05
Deputados Ronaldo Vasconcellos e Cléuber Carneiro emitem
pareceres. Delas respectivas comissões, mediante os quais
concluem pela aprovação do Projeto de Lei nQ 260/95 na sua
forma original. Submetidos a discussão e votação, são os
pareceres aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 7 de março de 1996-



Geraldo Santanna, Presidente - Romeu Queiroz - Jairo Ataide
- Miguel Martini - Bonifácio Mourão - Arnaldo Penna - Elbe
Brandão - Marcos Helênio - Sebastião Costa - Ivair Nogueira
- João Leite - Carlos Murta.
ATA DA li? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quatorze horas e trinta minutos do dia dezenove de
dezembro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Paulo Schettino, José Maria
Barros e João Leite (substituindo este à Deputada Elbe
Brandão, por indicação da Liderança do PSDB), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental o
Presidente, Deputado Paulo Schettino, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado João Leite Que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Em seguida, o Presidente
distribui ao Deputado José Maria Barros a Proposta de Emenda
á Constituição nQ 13/95. Passa-se, a seguir, à fase de
apreciação da mencionada proposição, matéria de deliberação
conclusiva do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o
Deputado José Maria Barros emite parecer mediante o qual
conclui pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição
flQ 13/95. Submetido a discussão e votação, fica aprovado o
parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião,
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1995.
Paulo Schettino, Presidente - João Leite - José Maria

Barros. -
ATA DA iSa REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
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 Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo,
Arnaldo Penna, Bilac Pinto (substituindo este ao Deputado
Leonidio Bouças, por indicação da Liderança do PFL) e
Antônio Genaro, membros da Comissão de Constituição e
Justiça; Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Bonifácio Mourão e
Marcos Helénio, membros da Comissão de Administração
Pública; e Ajalmar Silva (suDstituindo o Deputado Miguel
Martini, por indicação da Liderança do PSDB), Romeu Queiroz,
Antônio Roberto (substituindo este ao Deputado Geraldo
Rezende, por indicação da Liderança do PMDB) e Ivair
Nogueira, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os trabalhos e
informa que a reunião se destina a apreciar os Pareceres
para o 1Q Turno do Projeto de Lei nQ 596/95, do Tribunal de
Justiça do Estado, que dispõe sobre a criação e a extinção
de cargos no Quadro de Servidores da Secretaria do Tribunal
de Justiça Militar e dá outras providências. Informa, ainda,
que, nos termos do -lQ do art. 135 do Regimento Interno, os
Deputados Leonidio Bouças, Arnaldo Penna e Marcos Helênio
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foram designados relatores, respectivamente, nas Comissões
de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. A seguir, o
Presidente solicita ao Deputado Bilac Pinto que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, Lida e aprovada, e
subscrita pelos membros presentes. Logo após, a Presidência,
na ausência do Deputado Leonidio Bouças, relator na Comissão
de Constituição e Justiça, redistribui a matéria ao Deputado
Simão Pedro Toledo; que emite parecer pela
constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade da
matéria. Nesse momento, o Deputado Bilac Pinto deixa o
recinto, e o Deputado Leonidio Bouças passa a participar da
reunião como membro da Comissão de Constituição e Justiça e
como substituto do Deputado Clêuber Carneiro, por indicação
da Liderança do PFL, na Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária. Submetido a discussão e votação, é o parecer
aprovado. A seguir, a Presidência passa a palavra ao relator
na Comissão de Administração Pública, Deputado Arnaldo
Perna, que emite parecer pela aprovação do Projeto de Lei np
596/95 com a Emenda ng 1 apresentada. Submetido a discussão
e votação, é o parecer aprovado. Logo após, a Presidência
passa a palavra ao relator na Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, Deputado Marcos Helênio, que
emite parecer pela aprovação do Projeto de Lei nQ 596/95 com
a Emenda ng 1, da Comissão de Administração Pública.
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 6 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças - ,Jairo
Ataide - Geraldo Rezende - Anivaldo Coelho - Miguel Martini
- Elbe Brandão - Simão Pedro Toledo - Ajalmar Silva -
Arnaldo Penna.
ATA DA 5a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
As nove horas e quinze minutos do dia vinte e nove de
fevereiro de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala Das Comissões os Deputados João Leite, Antônio Roberto
e Miguel Martini (este substituindo ao Deputado Miguel
Barbosa, por indicação da Liderança do PSDB), membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado João Leite, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Antônio Roberto que proceda
ã leitura da ata da reunião anterior. Que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa
que a reunião se destina à discussão e à votação de
proposição da Comissão. Com a palavra, o Deputado Antônio
Roberto apresenta requerimento em que solicita a realizaç
de audiência pública da Comissão com o objetivo de anal isL
• estado de conservação e segurança das rodovias que cortam
• Estado. Colocado em votação, é o requerimento aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
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para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 6 de março de 1996.
João Leite, Presidente - Paulo Schettino - António Roberto
- Leonidio Bouças_ - Marcelo Gonçalves.
ATA DA 19 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO _E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As Quatorze floras e trinta minutos do dia seis de março de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo,
Leonidio Bouças, Arnaldo Penna, Anivaldo Coelho e Elbe
Brandão, membros da Comissão de Constituição e Justiça;
Arnaldo Penna, Geraldo Santanna (substituindo este ao
Deputado Bonifácio Mourão, por indicação da Liderança do
PMDB), Jairo Ataide e Elbe Brandão, membros da Comissão de
Administração Pública; Miguel Martini, Geraldo Rezende,
Jairo Ataide e Anivaldo Coelho (substituindo este ao
Deputado Marcos Helênio, por indicação da Liderança do PT),
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os trabalhos e
informa que a reunião se destina a apreciar os Pareceres
para o lg Turno dos Projetos de Lei nQs 651 e 648/96, de
autoria do Governador do Estado, Que dispõem,
respectivamente, sobre a alteração de dispositivos da Lei n
11.402, de 14/1/94, e sobre a extinção da autarquia
Planejamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte -
PLAMBEL - e dá outras providências, O Presidente solicita ao
Deputado Simão Pedro Toledo que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
parlamentares presentes, O Presidente crjnica que se
encontra sobre a mesa requerimento do D-:utado Ajalmar
Silva, em que solicita seja feito convite ao Sr. Paulo
Roberto Haddad, consultor especial do Governador, para
comparecer a reunião destas Comissões, a im de subsidiar a
apreciação do Projeto de Lei nQ 635/95. Submetido a votação,
é aprovado o requerimento. Em seguida, o Presidente passa à
apreciação do Projeto de Lei nQ 651/96 e informa que, de
acordo com o lQ do art. 135 do Regimento Interno, os
Deputados Simão Pedro Toledo, Elbe Brandão e Romeu Queiroz
foram designados relatores, respectivamente, pelas Comissões
de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Presidência passa
a palavra ao Deputado Simão Pedro Toledo, relator pela
Comissão de Constituição e Justiça, que emite parecer
mediante o qual conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade da matéria. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o parecer. Com a palavra a
Deputada Elbe Brandão, relatora pela Comissão de
Administração 'ública, emite parecer mediante o qual conclui
pela aprovação da matéria. Submetido a discussão e votação,
é aprovado o parecer. Na ausência do relator anteriormente
designado pela Comissão de Fiscalização Financeira e
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Orçamentária, o Presidente redistribui a matéria ao Deputado
Miguel Martini. Este emite parecer mediante o qual conclui
pela aprovação da matéria. Submetido a discussão e a
votação, é aprovado o parecer. A Presidência passa a
apreciação do Projeto de Lei flQ 648/96 e informa que, de
acordo com o § lQ do art. 135 do Regimento Interno, foram
designados relatores pelas Comissões de Constituição e
Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, respectivamente. os Deputados
Arnaldo Penna, Elbe Brandão e Glycon Terra Pinto. O
Presidente passa a palavra ao relator da Comissão de
Constituição e Justiça, Deputado Arnaldo Penna, que emite
Parecer por meio do qual conclui pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade da matéria. Na fase de
discussão do parecer, o Deputado Anivaldo Coelho apresenta
requerimento em que solicita seja feito convite a várias
autoridades, a fim de subsidiarem a apreciação do Projeto de
Lei ng 648/96. Fazem uso da palavra os Deputados Miguel
Martini e Elbe brandão. Submetido a votação, é rejeitado o
requerimento. O Presidente encerra a discussão do parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e o submete a votação,
sendo o parecer aprovado. Com a palavra a Deputada Elbe
Brandão, relatora pela Comissão de Administração Pública,
emite parecer em que conclui pela aprovação da matéria.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. Na
ausência do relator anteriormente designado pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, o Presidente
redistribui a matéria ao Deputado Miguel Martini. Este emite
parecer mediante o qual conclui pela aprovação da matéria.
Na fase de discussão do parecer, o Deputado Marcos Helênio
solicita vista do projeto, pedido que é deferido pelo
Presidente. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece o comparecimento dos parlamentares, convoca os
membros das Comissões para a reunião conjunta destas
comissões no dia 7/3/96, ás 14h45min, para apreciar o
parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para o lg turno do Projeto de Lei nQ 648/96,
solicita seja lavrada a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 7 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Romeu Queiroz - Jairo Ataide
- João Leite - Marcos Helênio - Carlos Murta - Elbe Brandão
- Bonifácio Mourão - Arnaldo Penna - Sebastião Costa - Ivair
Nogueira - Miguel Martini.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 175/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Marcos Helénio, o projeto de lei em
epigrafe isenta do pagamento de emolumentos as entidades
beneficentes de assistência social nos casos que menciona e
dá outras providências.
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Aprovada no lp turno, com as Emendas ns 1 a 5, retorna o

projeto a esta Comissão para receber parecer no 2Q turno.
Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte
deste parecer, nos termos do art. 196, § l, da Regimento
Interno.

Fundamentação
Atualmente, as entidades beneficentes, sem fins lucrativos,
que atuam em diversas áreas, estão obrigadas a recolher
emolumentos relativos ao registro de seus atos constitutivos
junto aos cartórios de registro civil das pessoas jurídicas,
na forma estabelecida na Tabela 20 do Anexo III da Lei n
7.339, de 1978.
O objetivo da proposição em tela é isentar as referidas

entidades do pagamento dos emolumentos, desde que estejam em
regular funcionamento e sejam declaradas de utilidade
pública, nos termos da Lei no 3.373, de 12/5/65, com a
redação dada pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71.
Como a proposição não gera repercussão financeira negativa

para o Estado, opinamos pela sua tramitação nesta Casa
Conclusão

Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei nQ 175/95, no 2o turno, na forma do vencido
no 1Q turno.
Sala das Comissões, 7 de março de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Marcos Helênio - Glycon Terra Pinto - João Leite.
Redação do Vencido no 1g Turno

PROJETO DE LEI NÓ 175/95
Isenta do pagamento de emolumentos as entidades

beneficentes de assistência social nos casos que menciona e
dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. l - Ficam isentas do pagamento de emolumentos
relativos ao registro de seus atos constitutivos, inclusive
posteriores alterações de atas ou de documentos válidos
contra terceiros, a que se refere a Tabela 20 do Anexo III
da Lei nQ 7.339, de lg de dezembro de 1978, as entidades
beneficentes de assistência social em regular funcionamento
no Estado de Minas Gerais e declaradas de utilidade pública,
nos termos da Lei no 3.373, de 12 de maio de 1965, com a
nova redação dada pela Lei nQ 5.830, de 6 de dezembro de
1971.
1 lQ - Consideram-se entidades beneficentes de assistência

social, para efeitos do "caput", as fundações, as sociedades
ou associações civis sem fins lucrativos que atuem,
precipuamente, com vistas a:

- proteger a família, a maternidade, a infância, a
adolescência e a velhice;
II - amparar crianças e adolescentes carentes;
III - promover ações de habilitação e reabilitação de

pessoas portadoras de deficiência;
IV - promover ações de prevenção contra as deficiências

física, sensorial e mental;
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V - promover, gratuitamente, assistência juridica,
educacional, médica e odontológica às pessoas carentes;
VI - promover a integração das pessoas no mercado de
trabalho;
VII - promover, gratuitamente, assistência aos
consumidores, assim definidos no art. 2Q da Lei Federal n
8.078. de 11 de setembro de 1990.
f 2Q - No caso de entidades beneficentes de assistência
social que se situem no campo de atuação descrito no
parágrafo anterior e desde que não sejam declaradas de
utilidade pública, o valor dos emolumentos será reduzido à
metade.
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário,

especialmente a Lei nQ 11.284, de 26 de novembro de 1993
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 1996

ATAS -

ATA DA 51a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 8 DE MARÇO DE 1996

Presidência dos Deputados Wanderley Ávila e Tbrahim Jacob
SUMÁRIO: ABERTURA - Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ia Fase:

Ata - Correspondência: Ofícios e telegrama - Apresentação de
Proposições: Projeto de Lei nQ 682/96 - Requerimentos rigs
1.080 a 1.084/96 - Comunicações: Comunicações das Comissões
de Política Energética e de Administração Pública, da
Bancada do PFL e dos Deputados Péricles Ferreira (2), João
Batista de Oliveira, Jairo Atade, Francisco Ramalho,
Marcelo Gonçalves, Kemil Kumaira (2), Wanderley Ávila (3) e
Mauri Torres - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Clêuber Carneiro, Bonifácio Mourão e Marcos Helênio -
Designação de comissão - Assinatura do termo de posse -
Declaração de posse - 2B Fase: Abertura de inscrições -
Leitura de comunicações apresentadas - 2 PARTE (GRANDE
EXPEDIENTE): Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Marco
Régis - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Às 9h15mn, comparecem os Deputados:
Wanderley Avila - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Ibrahim
Jacob - Ermano Batista - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira
Júnior - Anivaldo Coelho - Antônio Roberto - Bonifácio
Mourão - Clêuber Carneiro - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro
- Ojalma Diniz - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Jairo Ataide - João Leite - Jorge Eduardo
de Oliveira - Jorge Hannas - José Henrique - Leonidio Bouças
- Marcos Helênio - Marco Régis - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Pêricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune.
O Sr. Presidente (Deputado Ibraflini .Jacob) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

la PARTE (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 Clêuber Carneiro, lQ-Secretário "ad hoc", lê a

seguinte correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Luiz Bittencourt, Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Goiás, encaminhando exemplar do
documento intitulado "Relatório das Atividades da Assembléia
Legislativa do Estado de Goiás - um Trabalho Vitorioso!!, em
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que são relatados os principais fatos ocorridos naquela
Casa, no exercício de 1995.
Do Sr. Nilmário Miranda, Deputado Federal, agradecendo o
convite para a reunião solene de instalação da 2a Sessão
Legislativa Ordinária da 13g Legislatura e a inauguração do
retrato do Deputado José Ferraz.
Do Sr. Antônio Augusto de Souza. Presidente da Câmara
Municipal de Itaú de Minas, encaminhando exemplar do novo
Regimento Interno daquela Casa.
Do Sr. Sebastião Dimas Ferreira, Presidente da Câmara

Municipal de Paraisópolis, solicitando a rejeição do Projeto
de Lei nQ 650/96. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 650/96.)
Do Sr. João Batista Lopes. Presidente da Câmara Municipal
de Paraguaçu, comunicando que, em 22/2/96, foi empossada a
nova Mesa Diretora daquela Casa.
Da Sra. Heloisa Maria Penido de Azeredo, Presidente do

SERVAS, encaminhando o relatório de atividades desenvolvidas
por aquela entidade no exercido de 1995.
Da Sra. Maria de Lourdes, representante do Movimento das
Famílias das Vitimas do Trânsito, encaminhando reportagem
publicada no jornal "Estado de Minas", relativa à violência
no trânsito nas rodovias mineiras e solicitando dos
parlamentares um pronunciamento público a respeito do
assunto. (- Anexe-se ao Requerimento ng 1.024/96.)

TELEGRAMA
Do Sr. Divaldo Suruagy, Governador do Estado de Alagoas,

agradecendo o envio de exemplar da "Revista do Legislativo.
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, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI Hp 682196

Dispõe sobre a instalação e o uso e aparelho eliminador de
ar para líquidos em tubulação.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica assegurada ao consumidor de água a
instalação de aparelho eliminador de ar para líquidos em
tubulação.

- Para os preparativos necessários à instalação do
aparelho de que trata o artigo, o consumidor deverá avisar,
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a empresa
pública, a sociedade de economia mista ou a empresa privada
sob controle direto ou indireto da administração pública, no
âmbito do Estado, responsável pelo abastecimento de água.
II - E vedada a cobrança de quaisquer taxas ou encargos do

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

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de março de 1996.
Geraldo Nascimento
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Justificação: A constante falta de água causada por
racionamento ou outros motivos tem gerado bolsões de ar na
tubulação hidráulica dos domicílios, e o retorno do liqüido
empurra o ar para as torneiras e reservatórios fazendo com
que o relógio do medidor de água funcione indevidamente.
Isso causa prejuízos aos usuários, tornando-se, portanto,
imprescindível a instalação de um aparelho eliminador de ar
nas tubulações de água dos domicílios.
E, pois, imperativa a aprovação deste projeto, uma vez que

nenhum usuário pode instalar o referido aparelho de água
antes de se instalar o aparelho medidor, O Que tem sido
negado pelos fornecedores.
- Publicadc vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Administraçã: Pública e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 1.080/96, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
feito apelo à COPASA-MG a fim de Que se providencie
abastecimento de água para a comunidade de Colonização II,
no Município de Nova Porteirinha.
NQ 1.081/96, do Deputado Dimas Rodrigues, pleiteando se
faça apelo à COPASA-MG a fim de que se providencie
abastecimento de água para a comunidade de Vila Nova dos
Poções, no Município de Janaúba.
Np 1.082/96, do Deputado Dimas Rodrigues, postulando seja
feito apelo à COPASA-MG a fim de Que se providencie
abastecimento de água para o Município de Catuti,
recentemente emancipado. (- Distribuídos à Comissão de
Administração Pública.)
NQ 1.083/96, do Deputado Anderson Adauto, solicitando seja

enviado oficio • ao Governador do Estado comunicando-lhe o
descumprimento da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95,
relativo à publicação dos índices de participação dos novos
municípios, criados pela Lei Estadual nQ 12.030, de
21/12/95, e requerendo as providências cabíveis
NQ 1.084/96, do Deputado Anderson Adauto, pleiteando que se

tomem as providências cabíveis junto à Secretaria da Fazenda
para Que sejam publicados os índices de participação dos
novos municípios, criac.:s pela Lei Estadual nQ 12.030, de
21/12/95, na parcela de ICMS que lhes for devida, conforme
preceitua a Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95, (
Distribuídos à Comissão de Fiscalização Financeira.)

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações das Comissões
de Política Energética e de Administração Pública, da
Bancada do PFL e dos Deputados Pêricles Ferreira (2). João
Batista de Oliveira, Jairo Ataide, Francisco Ramalho,
Marcelo Gonçalves, Kemil Kumaira (2), Wanderley Ávila (3) e
Mauri Torres.

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

Carneiro.
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O Deputado Clêuber Carneiro - Sr. Presidente, Srs.
Deputados. Desejo manifestar o nosso pesar pelo falecimento
do ex-Governador Magalhães Pinto, homem que honrou Minas e
que se inseriu na história pátria. Negar-lhe as virtudes, o
devotamento e o amor à terra montanhesa seria negar a
evidência do seu trabalho, da sua luta e da sua obra.
Político atuante, conduziu com equilíbrio e eficiência o
nosso Estado, buscando, ao seu tempo, aquilo que julgava
importante e definitivo para a democracia e para o nosso
desenvolvimento. A história, certamente, lhe fará justiça,
pois pertenceu, sem dúvida, a uma plêiade de homens Que se
destacaram e que projetaram o nosso Estado para além de suas
fronteiras.
Signatário do Manifesto dos Mineiros, Deputado
constituinte, Governador de Minas, líder político atuante e
respeitado, sua trajetória na vida pública foi intensa e
robusta. Por tudo isso, o ex-Governador José de Magalhães
Pinto merece nossa admiração e nosso respeito, razão
bastante para solicitarmos se registre nos anais desta Casa
o pesar que todos nós, mineiros, sentimos e o respeito que
devemos a quem deu por Minas um testemunho grande de amor e
de serviço.
A conciliação foi sua principal arma, na esgrima política.
Partidário, não era intransigente, temperando tudo com a
sábia conversa mineira. Gentil no trato, correto nas ações,
era determinado nas atitudes. Na transição, não se
amedrontou ao fazer aliança com o tradicional adversário,
juntando-se a Tancredo na formação do Partido Popular. Sem
dúvida, marcou época e estilo na política mineira.
Pertencente a uma gloriosa geração de políticos, o seu nome
se insere entre os grandes de Minas. Ladeia Juscelino,
Capanema, Milton Campos, Afonso Arinos e Tancredo na
formação da moldura do quadro político da contemporânea
história de Minas. De bancário a banqueiro, da mais ferrenha
luta da UDN à conciliação do PP, de empregado a
megaempresário, Deputado Federal várias vezes, Ministro,
Governador e destacado líder político nacional, ele viveu
conservando a mineiridade, sua marca. Sem dúvida, homens de
sua estirpe fazem falta, mas deixam exemplo. A nova geração
de políticos mineiros haverá de se inspirar sempre nas
atitudes e na postura, na coragem e no perfil, na luta e na
vida dos que, como Magalhães, honraram Minas.
Estamos de luto!
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bonifácio

Mourão.
O Deputado BonUaco Mourão' - Sr. Presidente, Srs.
Deputados. No dia 28/2/96, pelo Parecer np 201/96, foi
reconhecida, pelo Conselho Federal de Educação, a
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG. Estamos aqui,
nesta tribuna, para expressar a nossa alegria por esse ato
do Conselho Federal de Educação e, a& mesmo tempo, para
expressar a nossa mensagem de congratulações e de parabéns
ao eminente Prof. Aluisio Pimenta. Reitor da UEMG e herói
maior dessa vitória e dessa conquista.
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O Prof. Aluisio Pimenta é um dos homens mais respeitados
deste Pais, principalmente na área da educaçãç. Lutou
durante toda a sua vida pela educação. E professor desde os
Primeiros anos de sua vida profissional. Mesmo depois de
entrar na política, o Prof. Aluisio Pimenta sempre se firmou
nas suas pregações pelo valor da educação para se edificar
um povo e um pais- De vivência internacional e de cultura
rara, o Prof- Aluisio Pimenta tem trazido para Minas Gerais
essa sua experiência e essa sua cultura, sempre a serviço da
educação.
Agora, com o seu reconhecimento oficial, no ano em que se
lança plano nacional dizendo que 1996 é o ano da educação,
esperamos que a UEMG tenha os recursos de que precisa. Essa
é outra grande luta do Reitor dessa universidade. Sem os
recursos necessários, apesar de já consagrada a
universidade pelo parecer do Conselho Federal, Minas Gerais
jamais terá, de fato, uma universidade funcionando como
precisa.
Se tivéssemos uma universidade pelo menos semelhante à
Universidade de São Paulo, talvez os nossos problemas
econômicos fossem encaminhados de outra forma. São Paulo já
tem inúmeras universidades ou unidades da universidade,
inclusive no interior. E, em razão disso, cria Infra-
estrutura melhor para atrair empreendimentos diversos, a
exemplo das indústrias que se espalham pelo seu interior. Da
mesma forma, outros Estados brasileiros estão estimulando as
suas universidades
Então, nós, desta tribuna, congratulamo-nos com o Reitor,
Prof. Aluísio Pimenta, e com toda a população de Minas
Gerais pelo reconhecimento de sua universidade Ao mesmo
tempo, solicitamos às autoridades maiores, particularmente
ao Governo do Estado, que invistam na nossa universidade,
que acreditem na UEMG como potencial maior deste Estado. E
também que se evite o que está acontecendo atualmente: essa
guerra fiscal, essa disputa por empreendimentos. Porque este
é um dos caminhos para atrair as indústrias: o caminho da
educação, o investimento na cabeça e na inteligência dos
mineiros. Muito obrigado.
• - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos

Helênio.
o Deputado Marcos Helênio' - Sr. Presidente, Srs. Deputados

e Sras. Deputadas, público presente. Ocupo esta tribuna hoje
para um discurso especial. Especial sim, porque não vou
falar de forma demagógica e adocicada, para agradar o ego
feminino, mas falarei para faze- denúncias muito sérias.
Hoje, dia 8 de março, comemora-se o "Di Internacional da
Mulher" . 1995 foi um ano de muitas lutas pra as mulheres em
todo o mundo, com a realização da 4a conferência Mundial
sobre a Mulher, maior evento da história da ONU, com a
presença de mais de 30 mil mulheres de todo o mundo, em
Pequim, onde as mulheres resistiram bravamente à onda de
conservadorismo que se abate sobre quase todos os governos,
sobretudo na restrição às políticas e aos direitos sociais
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Saíram vitoriosas garantindo todas as conquistas alcançadas
pela ONU nos anos 90, a despeito do poderoso "lobby de
partidários do neoliberalismo e do fundaSntalismO
religioso, dois ideários cujas práticas de discriminação das
mulheres temos que denunciar.
As mulheres e homens têm o dever moral e político de cobrar

do Governo brasileiro que, em nome do humanismo do qual ele
se diz porta-voz, este cumpra o seu dever de respeitar a lei
e assegurar na prática o conjunto de direitos que foram
conquistados ao longo da história da luta feminina,
incluindo as decisões de Pequim.
As mulheres mineiras precisam estar alerta na cobrança

desses direitos e dos compromissos internacionais assumidos
sem reservas por Fernando Henrique Cardoso, com disposição
até para denunciar aos Tribunais Nacionais e Internacionais,
lutando pela condenação desses compromissos caso o Governo
continue com a cruel brincadeira de fazer de conta que os
direitos das mulheres não são direitos humanos e persista na
trilha das políticas neoliberais que, sabidamente, embora
atinjam ferozmente os trabalhadores, revelam-se mais
excludentes e dolorosas com relação às mulheres,
particularmente as pobres e negras, que representam os
setores mais vulneráveis da sociedade. O alerta vale também
para os Governos Estaduais e Municipais de notório cunho
neoliberal
A elaboração e a implementação de políticas públicas
dirigidas às mulheres certamente foram realizações
inovadoras das administrações petistas. Ultrapassamos a
experiência dos Conselhos da Condição Feminina, criados no
Governo do PMDB, implantando em várias Prefeituras as
Coordenadorias da Mulher ou organismos afins, com dotação
orçamentária própria e com poder de execução, que nos
permitiram realizar importantes trabalhos, principalmente no
campo da saúde da mulher, da educação e da violência. Essas
experiências foram, no entanto, fruto de muita luta das
mulheres para o reconhecimento dessa necessidade de resgate
da cidadania feminina.
Só compreendendo que os indivíduos têm, numa sociedade,

oportunidades desiguais é que poderemos construir um governo
realmente democrático. Essa realidade desigual fica ainda
mais clara hoje, quando todos reconhecem que o Pais é
composto de homens, mulheres, crianças, idosos, pessoas de
várias cores e raças e de diferentes classes sociais.
Planejamento municipal para o PT significa pensar a
respeito da administração de interesses diversos e
desarmônicos, de maiorias e minorias silenciadas e
oprimidas. São indispensáveis ações de governo que
contribuam para a redefinição da relação entre o espaço
público - historicamente o mundo dos homens - e o espaço
doméstico - o universo feminino -, garantindo a todos o
direito à cidadania. Planejar incorporando a dimensão de
gênero é exatamente reconhecer na prática que o coletivo é O
'conjunto de individualidades, de seres humanos, homens e
mulheres, com suas especificidades, compondo a cultura de um
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Povo e por ela sempre compostos". Assim, o PT tem se
esforçado para garantir espaço ás mulheres, acertando e
errando, aprendendo com o fazer, mas sempre avançando a fim
de que as garantias fundamentais sejam resgatadas e
respeitadas.
Recentemente esta Casa Legislativa promoveu uma importante

CPI para estudar a violência contra as mulheres no Estado,
que notadamente em Belo Horizonte atingiu índices alarmantes
nos últimos anos. Os estupros ocorridos na região
metropolitana, de janeiro a dezembro de 1986, totalizaram
267 casos, o dobro de casos de São Paulo, que é uma das
maiores capitais do mundo. Considerando-se a freqüência dos
crimes praticados contra a mulher em Minas Gerais, as
incidências maiores registram 41,55% de lesões corporais,
13,92% de homicídios e 11,88% de estupros, entre os casos
registrados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
Considerando-se a faixa etária, 47% dos crimes praticados
contra a mulher atingem a população infanto-juvenil, de 10 a
18 anos. Nos crimes de lesões corporais e estupro, na
maioria das vezes, o réu é o marido, companheiro ou parente
próximo da vitima, ocor-endo freqüentemente o estupro
praticado pelo próprio pai. Nos casos de agressões que são
levadas ao conhecimento do poder público, observa-se Que a
taxa de reincidência cai em 70%, o que leva à conclusão de
que é fundamental a instalação de abrigos e a presença
efetiva dos órgãos de segurança pública do Estado, com a
finalidade de coibir esses abusos e incentivar a prática de
denúncia desses crimes.
No interior do Estado a situação não é diferente Inquérito
instaurado pela Delegacia Adjunta de Repressão a Crimes
contra a Mulher, da Sa DRSP de Governador Valadares, apurou
os seguintes dados no ano de 1995: 43 mulheres sofreram
lesões corporais, 25 foram vitimas de estupro, 7 registraram
atentado violento ao pudor, 33 foram molestadas com ameaças,
vias de fato e outras ações contra os costumes, totalizando
108 casos. Como resultado desses crimes, somente 11
agressores foram presos em flagrante e conduzidos á cadeia
pública local. O Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e
do Adolescente de Governador Valadares registra ocorrências,
no curto período de fevereiro de 1993 a novembro de 1995, de
14 estupros praticados, 26 crianças vitimas de abusos
sexuais e 123 casos de maus tratos pelos pais e po-
terceiros, entre outros registros de violência contra
crianças e adolescentes do sexo feminino, em apenas 2
regiões da cidade.
Esse estado de coisas só atesta a necessidade de buscarmos

urgentemente medidas que visem a ações preventivas contra a
violência urbana, e particularmente contra a mulher.
O Governo de Fernando Henrique Cardoso omitiu-se perante a
proposta absurda de se proibir o aborto nos casos de
gravidez resultante de estupro e de risco de vida da
gestante, direito conquistado pelas mulheres desde a década
de 40, a qual continua tramitando no Congresso. O Brasil
continua sendo denunciado nos fóruns internacionais pela sua
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conivência com a impunidade dos agressores, a violência
contra a mulher e outros desrespeitos aos direitos humanos.
Os assassinos de mulheres raramente são julgados e, quando
isso acontece, em geral, recebem penas leves, aumentando a
cumplicidade das autoridades com a violência.
As mulheres têm pouco a festejar nesta data. Ainda há muita
luta a se travar, não só para garantir os direitos já
adquiridos, mas também para Conquistar muitos outros que
ainda lhes são negados e subtraídos. Não posso ficar alheio,
como legislador, a essa realidade cruel. Precisamos colocar
esse espaço institucional a serviço das vitimas da violência
e somar esforços para coibir tais práticas, que só
envergonham e mancham nossa sociedade.
Parabéns mulheres, por sua luta. Parabéns, mulheres da
Assembléia, mulheres que se encontram embaixo da ponte,
mulheres faveladas. Parabéns, enfim, a todas vocês que têm
feito um grande trabalho para ter seus direitos
reconhecidos.
* - Sem revisão do orador.

Designação de Comissão
o Sr. Presidente - A Presidência, a partir deste instante,
vai dar inicio à solenidade de posse do Sr. Miguel Arcanjo
da Costa Barbosa, 2Q suplente de Deputado pela Coligação
Todos por Minas, na vaga decorrente do afastamento do
Deputado Mauro Lobo, para investidura no cargo de Secretário
de Estado de Ciência e Tecnologia. A Presidência designa os
Deputados Miguel Martini e Jorge Hannas para, em comissão,
introduzirem no recinto do Plenário o Sr. Miguel Arcanjo da
Costa Barbosa, que se encontra no Salão Vermelho.

Assinatura do Termo de Posse
O Sr. Presidente - Estando o Sr. Miguel Arcanjo da Costa
Barbosa, nos termos do 3Q do art. 7Q do Regimento Interno,
dispensado de prestar o compromisso de posse, por já tê-lo
feito anteriormente, esta Presidência o convida a assinar o
termo de posse, que, em seguida, será assinado por mim e
pelo 1Q-Secretário da Assembléia Legislativa. Esta
Presidência convida o Deputado João Leite para atuar como
1Q-Secretário.
- Procede-se à assinatura do termo de posse.

Declaração de Posse
O Sr. Presidente - Declaro empossado o Deputado Miguel

Barbosa.
2a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Não havendo
outros oradores inscritos para a Ia fase, a Presidência
passa à 2a 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, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário do teor

das comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões
de Política Energética - aprovação, na sua l9a Reunião



;;fl
Ordinária, do Requerimento nQ 1.018/96, do Deputado Dimas
Rodrigues; e de Administração Pública - a provação, na sua
28 5l Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei ns 279/95, do
Deputado Miguel Barbosa, e 417/95, do Deputado Sebastião
Navarro Vieira, e do Requerimento nQ 987/95, da Comissão de
Administração Pública (Ciente. Publique-se.); pela Bancada
do PFL - indicação do Deputado Jairo Ataide para permanecer
como Líder do partido (Ciente. Publique-se. Cópia às
Lideranças e à Gerência-Geral de Apoio às Comissões.); e
pelos Deputados Wanderley Ávila (3) - falecimento dos Srs.
José Martins Bié e Jacy Acácio, em Belo Horizonte, e de
Gabriela Carvalho Diniz Moreira, em Pirapora; Marcelo
Gonçalves - falecimento de Dalva Nogueira, em Pedro
Leopoldo; Mauri Torres - falecimento da Sra. Guiomar Jardim
Leão, em Belo Horizonte; Kemil Kumaira (2) - falecimento dos
Srs. Alberto Lima Rodrigues e Augusto Otôni Porto, em
Teôfilo Otóni (Ciente Oficie-se.); Péricles Ferreira (2) -
sua indicação para Lider da Maioria e do Bloco da Maioria;
Jairo Ataide - indicação dos Deputados Bilac Pinto e Jorge
Hannas para as Vice-Lideranças do PFL; João Batista de
Oliveira - sua permanência como Líder da Bancada do P56
(Ciente. Publique-se. Cópia às Lideranças e à Gerência-Geral
de Apoio às Comissões.); e Francisco Ramalho - indicação do
Deputado Hely Tarquinio para a vaga do Deputado Miguel
Barbosa como membro efetivo da Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais (Ciente Cópias às Lideranças.
Designo A Gerência-Geral de Apoio ás Comissões-).

2a PARTE (GRANDE EXPEDIENTE)
O Sr. Presidente - Não havendo Lideres inscritos, a
Presidência passa à 2a parte da reunião, destinada aos
oradores inscritos.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis.
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
queremos agradecer a magnanimidade de V. Exa. de nos
conceder a palavra ao final desta reunião, para a qual
chegamos com certo atraso.
Era nosso desejo, nesta manhã do dia 8/3/96 prestar, em

nome do PPS e em nosso próprio nome, uma homenagem à mulher,
pelo transcurso do Dia Internacional da Mulher.
O nosso partido, que em seu programa valoriza a condição da

mulher que luta pelos seus direitos, não só em Minas Gerais
como em todo o Brasil, registra, nesta ocasião, a sua
homenagem à mulher.
Gostaria que ficasse inscrito nos anais desta Casa o texto

publicado como artigo de opinião, no dia de ontem, no jornal
"Estado de Minas", do autor Marcos Osmar Schultz, Pastor da
Igreja Adventista do 7Q Dia.
"Desde 1857, o dia 8 de março é destinado às comemorações

do Dia Internacional da Mulher Trabalhadores de uma
indústria têxtil em Nova Iorque decidiram protestar contra a
excessiva jornada de trabalho, que ultrapassava 16 horas. O
protesto desagradou os patrões que atearam fogo no local da
manifestação, causando a morte de muitas delas. A partir
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dai, uma jornalista alemã decidiu propor que a data fosse
dedicada à reflexão sobre a condição da mulher. -.
Obscurecido por antiqúissimos preconceitos originarios da
estima absurdamente baixa com que a mulher era tida
universalmente, o mundo antigo dava pouca importância a
mulher. O conceito que dela muitos tiveram, ou têm, chega a
ser degradante. Aristóteles, filósofo grego do século IV
antes de Cristo, dizia que a mulher pode ser definida como
um homem inferior.
Maomé, que nada fez pela ascensão da mulher, considerava-a
criatura Inferior ao homem. Os hindus reputavam o
nascimento de pessoas do sexo feminino como acontecimento de
segunda classe. Na obra Diálogos, Buda suspeita de
qualquer mulher que se aventure a seguir ocupações
intelectuais. O Talmud, livro das leis e tradições
judaicas, proibia a um homem conversar com uma mulher em
lugares públicos. O judaísmo assegurava ser mais compensador
queimar a lei do que ensiná-la a uma mulher. Um escravo
podia ler as Escrituras em voz alta na sinagoga, porém, uma
mulher judia, embora livre, não podia fazê-lo. Alguns
rabinos disputavam mesmo se a mulher tinha alma ou não.
O cristianismo deu grande contribuição à elevação da mulher
e à liberação do potencial feminino. O ideal democrático
expresso na verdade de que "não pode haver judeu nem grego,
escravo nem liberto, nem homem nem mulher; porque todos são
um em Cristo" (Gálatas 3:28), projetou no mundo o principio
de igualdade entre os sexos e o mesmo direito de condições
sociais do gênero humano.
Lamentavelmente, ainda se percebe em algumas sociedades,
incluindo a nossa, o interesse do homem em subjugar a mulher
simplesmente pelo fato de que biologicamente ele é o macho,
ela a fêmea. Até em casos assim a mulher demonstra ser
superior ao homem, intelectual, moral e espiritualmente. A
observação comprova o que a ciência tem demonstrado: o corpo
físico da mulher é mais resistente que o do homem. Em média,
elas têm melhores defesas orgânicas, vivem mais que o homem,
são iguais quanto à inteligência, são superiores quanto às
faculdades Intuitivas e psíquicas, e, devido à natureza
feminina, em geral são moralmente superiores aos homens.
Portanto, para ser igual ao homem, a mulher precisa se
tornar inferior ao que ela é.
As tendências para o mal, tão inerentes à nossa natureza,
fazem com que o homem se mostre cruel com seus semelhantes
mais fracos. Nossa cultura faz com que o homem sempre veja a
mulher como sexo frágil. Sua dotação biológica, contudo, não
lhe confere qualquer superioridade, aliás, a psicologia
feminina leva a mulher a preferir ser protegida e dirigida
pelo homem. O Que ela não admite é ser brutal e
despoticamente tratada.
Nada é mais aviltante ao Criador do que mulheres, suas
criaturas, serem reduzidas a virtuais propriedades de seus
respectivos maridos. O homem deve reconhecer a elevada
dignidade da mulher, tratando-a como pessoa, com respeito e
consideração. Ela deve estar lado a lado com o homem como
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esteio da moralidade da família e, inclusive, na luta contra
a objetivação, contra a prostituição, a pornografia e a
mercantilização do sexo feminino na publicidade hoje.
Juntos, conseguirão revolucionar a posição da mulher na
sociedade em geral e nas relações matrimoniais, conferindo-
lhe o que ela raramente tem possuído, a saber, uma
individualidade verdadeira e digna." Com esse artigo do
"Estado de Minas", pretendemos reverenciar a mulher belo-
horizontina, mineira, brasileira e de todo o mundo. Muito
obrigado.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Não havendo
outros oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de debates de segunda-feira, às 20 horas-
Levanta-se a reunião-

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos
para o Grande Expediente, a Presidência encerra a reunião,
convocando os Deputados para a ordinária de debates de
segunda-feira, dia 11, às 20 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 139 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As nove horas e dez minutos do dia vinte e um de dezembro de
mil novecentos e noventa e cinco, comparecS na Sala das
Comissões os Deputados Paulo Schettino, Bonifácio Mourão e
Elbe Brandão, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente. Deputado Paulo Schettino,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Bonifácio
Mourão que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Em seguida, a Presidência distribui à Deputada Elbe Brandão
os Projetos de Lei ns 327, 371 e 596/95 e ao Deputado
Bonifácio Mourão o Projeto de Lei n- 503/95. Passa-se, a
seguir, à fase de apreciação de prtoosições sujeitas à
deliberação conclusiva do Plenário da Assembléia. A Deputada
Elbe Brandão emite pareceres mediante os quais conclui pela
aprovação dos Projetos de Lei nos 327. 371 e 596/95.
Submetidos a discussão e votação, são aprovados os
pareceres. O Deputado Bonifácio Mourão emite parecer
mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei n
503/95. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece a presença dos parlamentares, Convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião, determina a lavratur da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 7 de março de 1996.
Paulo $chettino. Presidente - Elbe Brandão - José Maria

Barros.
ATA DA 12p REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quinze horas e trinta minutos do dia vinte de dezembro de
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Paulo Schettino, José Maria Barros e
João Leite (substituindo este à Deputada Elbe Brandão, por
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indicação da Liderança do PSDB), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Paulo Schettino, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado João Leite que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos presentes.
Em seguida, a Presidência distribui ao Deputado José Maria
Barros o Projeto de Lei Complementar nQ 9, os Projetos de
Resolução ns 325, 416 e 437/95 e os Projetos de Lei ns
411. 422, 423, 433, 448, 452, 453 e 475/95; e ao Deputado
João Leite, os Projetos de Resolução ns 539, 565 e 612/95 e
os Projetos de Lei nQs 21, 96, 235, 480, 483, 484, 494, 501,
510, 513 e 515/95. Passa-se, a seguir, à fase de apreciação
de pareceres sobre proposições de deliberação conclusiva do
Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado José Maria
Barros emite pareceres mediante os quais conclui pela
aprovação do Projeto de Lei Complementar no 9/95 e dos
Projetos de Resolução nps 325, 416 e 437/95. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
pareceres. O Deputado João Leite emite pareceres mediante os
quais conclui pela aprovação dos Projetos de Resolução flQ5
539, 565 e 612/95 e dos Projetos de Lei nps 21, 96 e 235/95.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os pareceres. Passa-se, a seguir, à fase de
apreciação de pareceres sobre proposições de deliberação
conclusiva das comissões. O Deputado José Maria Barros emite
pareceres mediante os quais conclui pela aprovação dos
Projetos de Lei ns 411, 422, 423, 433, 448, 452. 453 e
475/95. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua
vez, são aprovados os pareceres. O Deputado João Leite emite
pareceres mediante os quais conclui pela aprovação dos
Projetos de Lei ns 480, 483, 484, 494, 501, 510, 513 e
515/95. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os
pareceres. A Presidência suspende a reunião por tempo
indeterminado. As 20 horas, presentes os Deputados Bonifácio
Mourão e Elbe Brandão, o Presidente, Deputado Paulo
Schettino, distribui à Deputada Elbe Brandão o Projeto de
Lei Complementar nQ 5/95 e os Projetos de Lei ns 103, 206,
210, 310, 492 e 511/95; e ao Deputado Bonifácio Mourão, o
Projeto de Lei nQ 568/95. A Deputada Elbe Brandão emite
pareceres mediante os quais conclui pela aprovação do
Projeto de Lei Complementar nQ 5/95 e os Projetos de Lei nQs
103, 206, 210, 310 e 492/95. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres. O
Deputado Bonifácio Mourão emite parecer mediante o qual
conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 568/95, o qual.
submetido a discussão e votação, é aprovado. Em seguida, a
Deputada Elbe Brandão emite parecer mediante o qual conclui
pela aprovação do Projeto de Lei flQ 511/95, matéria de
deliberação conclusiva das Comissões. Submetido a discussão
e votação, é aprovado o parecer. cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
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Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1995.
Paulo Schettino, Presidente - Bonifácio Mourão - Elbe

Brandão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 509/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Murta, o projeto de lei em
epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária e Comitê Pró-Melhoramento do Bairro Nova York -
a Seção e Adjacências, com sede no Município de Vespasiano.
Publicada em 5/10/95, foi a proposição distribuída para

exame preliminar à Comissão de Constituição e Justiça, que
não encontrou óbice à sua tramitação.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para o lQ turno de
deliberação conclusiva, em cumprimento das normas
regimentais.

Fundamentação
A entidade em análise tem por finalidade congregar os
moradores do Bairro Nova York e adjacências, defendendo os
seus interesses junto aos órgãos públicos, além de prestar
assistência aos carentes.
O trabalho já realizado pela instituição torna-a merecedora
do titulo declaratório de utilidade pública ora proposto.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei nQ 509/95 no 1Q turno, na forma original-
Sala das Comissões, 11 de março de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relato-.

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

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Anivaldo Coelho, o projeto de lei em
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária de Santa Quitéria, com sede no Município de
Congonhas.
Publicada em 24/11/95, foi a proposição distribuída, para

exame preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que
não encontrou óbice à sua tramitação.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, para o lp turno de
deliberação conclusiva, em cumprimento das normas
regimentais.

Fundamentação
A entidade em tela tem por finalidade promover o
desenvolvimento da comunidade, mediante a realizacão de
obras e a implementação de ações que visam a melhorar as
suas condições de vida.
o trabalho realizado pela instituição torna-a merecedora 3
titulo declaratório de utilidade pública.

Conclusão



238

Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei rlQ 581/95 no ig turno, na forma original.
Sala das Comissões, 11 de março de 1996. -
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 583/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em análise, do Deputado Sebastião Navarro
Vieira, objetiva declarar de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Rio Paranaiba,
com sede no Município de Rio Paranaiba.
Publicado, foi o projeto distribuido, para exame
preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, apresentando-lhe a Emenda nQ 1.
Cabe a esta Comissão, agora, deliberar conclusivamente
sobre a matéria, para o 1Q turno, em cumprimento das
disposições do Regimento Interno.

Fundamentação
A APAE de Rio Paranaiba vem desenvolvendo um importante
trabalho em prol das crianças da região portadoras de
deficiência mental e física.
Além dos cuidados clínicos que dispensa a essas crianças, a

entidade ainda desenvolve mecanismos e procedimentos de
readaptação social para cada paciente.
Diante do exposto, acreditamos que merece a instituição ser

declarada de utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei nQ 583/95 com a Emenda nQ 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 11 de março de 1996.
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 587/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Durval Ángelo, o projeto de lei em
análise objetiva declarar de utilidade pública o Centro
Espirita Irmã Sheilla, com sede no Município de Viçosa.
Publicada em 25/11/95, foi a proposição distribuída, para

exame preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que
não encontrou óbice à sua normal tramitação.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para o lg turno de
deliberação conclusiva, em cumprimento das normas
regimentais.

Fundamentação
A referida entidade objetiva o estudo do espiritismo e a

divulgação de seus ensinamentos doutrinários e filosóficos
e realiza sessões públicas para alcançar esse intento. Além
disso, pratica a caridade espiritual, moral e material por
todos os meios ao seu alcance.



239 O
Pelo trabalho que a entidade vem desenvolvendo em prol da
comunidade, torna-se merecedora do titulo declaratôrio de
utilidade pública.

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

no 587/95 no lg turno, na forma original.
Sala das Comissões, 11 de março de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 594/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o Projeto de Lei flQ
594/95 objetiva declarar de utilidade pública a União
Comunitária da Barragem Santa Lúcia, com sede no Município
de Belo Horizonte.
Publicado, foi o projeto distribuído, para exame
preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que não
encontrou óbice à sua tramitação
Vem, agora, a matéria a esta Comissão para o lg turno de
deliberação conclusiva, em cumprimento das normas
regimentais.

Fundamentação
A referida instituição é uma entidade civil, de caráter

assistencial , que vem lutando pela melhoria das condições de
saúde e vida dos moradores da comunidade que assiste,
obedecendo às diretrizes estipuladas pelo programa Pró-
Favela. Dessa forma, julgamos oportuna a declaração de sua
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 594/95 no lQ turno, na forma original.
Sala das Comissões, 11 de março de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 602/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o projeto de
lei em tela propõe seja declarada de utilidade pública a
Casa do Menor Rosa da Mata, com sede no Município de
Sacramento.
O projeto foi submetido, preliminarmente, à Comissão de
Constituição e Justiça, que não encontrou óbice à sua
tramitação. Agora vem a matéria a esta Comissão para receber
parecer no lo turnc de deliberação conclusiva, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A referida entidade desenvolve um importante trabalho
social presta assistência a crianças e adolescentes órfãos
ou filhos de pais inválidos, visando a prezará-los para uma
vida profissional que lhes garanta o futu-:



240

Se reconhecida com o titulo declaratôrio de utilidade
pública, a entidade poderá ampliar seu papel social, o que a
faz merecedora do beneficio proposto. -

Conclusão
Pelas razões exaradas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei nQ 602/95 no 1Q turno, em sua forma original.
Sala das Comissões. 11 de março de 1996.
Jorge Hannas. relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 603/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em análise, de autoria do Deputado Ronaldo
vasconcellos, pretende declarar 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.
Após exame preliminar da matéria na Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou a Emenda no 1,
cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
projeto no lQ turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A mencionada instituição objetiva trabalhar em prol de seus
associados, buscando o seu desenvolvimento e bem-estar.
Assim, incentiva a prática esportiva e eventos culturais,
entre outras atividades.
Esse trabalho é feito até mesmo em cooperação com os
poderes públicos ou com entidades congéneres, mas sempre
buscando atingir os fins propostos pela instituição.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei flQ 603/95 no lQ turno, com a Emenda nQ 1, apresentada
pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 11 de março de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 628/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ajalmar Silva, o projeto de lei em
epigrafe tem por escopo declarar de utilidade pública a
Associação de Moradores do Bairro Alto Vila Nova, com sede
no Municipio de Monte Carmelo.
Em cumprimento das regras regimentais, a Comissão de

Constituição e Justiça examinou preliminarmente a matéria, e
manifestou-se por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, apresentando-lhe a Emenda nQ 1, que dá nova
redação ao art. lQ do projeto, com vistas ao seu
aprimoramento técnico.
Nesta fase de tramitação, cumpre-nos deliberar
conclusivamente sobre o assunto, conforme está previsto no
art. 104, 1, "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
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Consideramos justa e oportuna a outorga do titulo de
utilidade pública à associação em apreço, por se tratar de
uma sociedade civil com personalidade jurídica, sem fins
lucrativos e que presta relevantes serviços à comunidade.
Com efeito, estatutariamente, a entidade tem por objetivo a
obtenção de melhorias para o bairro; a promoção dos
moradores mediante a realização de eventos, tais como
cursos, debates, palestras; a prestação de serviços aos
associados; a defesa dos direitos comunitários e a promoção
de atividades esportivas.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 628/95 no lQ turno, com a Emenda no 1, apresentada
pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 11 de março de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 13 DE MARCO DE 1996

ATAS -

ATA DA 52a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 11 DE MARCO DE 1996

- Presidência do Deputado Sebastião Navarro Vieira
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - lg PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): la Fase: Ata - Correspondência: Ofícios,
telegrama e cartões - Apresentação de Proposições: Projeto
de Lei flQ 683/96 - Comunicações: Comunicações dos Deputados
Marco Régis e Elbe Brandão (2) e da Comissão Especial para
Proceder a Estudo Comparativo da Situação das Obras de
Duplicação da Rodovia Fernão Dias em Minas Gerais e São
Paulo - 2? Fase: Abertura de inscrições - Leitura de
comunicações apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem a esta reunião os seguintes Deputados:
Agostinho Patrús - Sebastião Navarro Vieira - Maria José

Haueisen - Errnano Batista - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão -
Dimas Rodrigues - Elbe Brandão - Geraldo Rezende - Gil
Pereira - Jairo Ataide - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Henrique - Leonidio Bouças -
Marco Régis - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau -
Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo -
Wilson Trõpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - As
201h15min, a lista de comparecimento registra a existência de
número regimental. Declaro aberta a reunião- Sob a proteção
de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder
à leitura da ata da reunião anterior.

lg PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
la Fase
Ata

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

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

OFÍCIOS
Da Sra. Dorothéa Werneck, Ministra de Estado da Indústria,
do comércio e do Turismo, prestando informações acerca do
Regulamento Técnico - Padronização da Carroçaria dos Ónibus
Urbanos, em atenção a requerimento do Deputado João Batista
de Oliveira.
Do Sr. Santos Moreira da Silva, Secretário da Segurança
Pública, informando, em atenção a requerimento da Comissão
Especial Projeto Jaiba (averiguação de denúncias de ameaças
de morte a Vereadores do Municipio de Jaiba integrantes da
CPI responsável pela apuração de possíveis irregularidades
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no referido projeto), que, de acordo com investigação
realizada pelo setor competente daquela Secreta.ria, não
foram confirmadas ocorrências do delito em questão,
ressalvado o caso do Presidente da Câmara do mencionado
municipio, que, todavia não formalizou queixa á autoridade
policial competente. (- A Comissão Especial Projeto Jaiba.)
Do Sr. Campos Machado, Deputado à Assembléia Legislativa do

Estado de São Paulo, encaminhando cópia de requerimento que
apresentou àquela Casa propondo a constituição de CPI para
averiguar a situação das instituições particulares de ensino
superior, que, segundo o parlamentar, sempre receberam da
União, dos Estados e dos municípios uma série de benefícios
fiscais, tributários e até patrimoniais, sem, entretanto,
apresentar à sociedade o esperado retorno. (- A Comissão de
Educação.)
Do Sr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães, Presidente da CEMIG,
informando, relativamente a requerimento da Comissão
Especial Projeto Jaiba, que aquela Companhia Energética já
está trabalhando junto ao Distrito de Irrigação de
Mocambinho com o objetivo de viabilizar os estudos de
eletrificação dos lotes da área "F" e das vias internas da
área C3, no referido distrito, no Município de Jaiba. (- A
Comissão Especial Projeto Jaiba.)

TELEGRAMA
Do Sr. José Henrique Santos Portugal Secretário-Gera] do

Governador do Estado, comunicando, a propósito de oficio
enviado por esta Casa (construção de hospital em São João
dei-Rei), que o assunto foi encaminhado á Secretaria da
Saúde- (- A Comissão de Saúde e Ação Social.)

CARTÕES
Do Sr. José Sarney. Senador da República, encaminhando

exemplar do Relatório da Presidência, referente aos
trabalhos da lê 

Sessão Legisla: iva Ordinária da 5O
Legislatura - Senado Federal e Congresso Nacional.
Dos Srs. Tomaz Aroldo da Mota Santos, Reitor da UFMG; Ruy
José Vianna Lage, Presidente da COPASA-MG: e Luiz Gonzaga
Teixeira, Secretário Adjunto da Cultura, agradecendo convite
para participarem da reunião solene de instalação da 2
Sessão Legislativa Ordinária da 13a Legislatura e da
inauguração do retrato do Deputado José Ferraz.
Do Sr. Sérgio Augusto Messeder de Castro, Superintendente

da RFFSA, encaminhando exemplar do Relatório Anual - 1995,
da Superintendência Regional em Belo Horizonte.
Do Sr. Paulo Roberto Cunha, Presidente da Câmara Municipal

de Rochedo de Minas, comunicando a eleição e a composição da
nova Mesa Diretora daquela Casa.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para a lê fase do
Pequeno Expediente-
- Nesta oportunidade, é encaminhada á Mesa a seguinte
proposição:

PROJETO DE LEI NO 883/96
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Cria o Programa Estadual de Remuneração Compensatória -
PERC - para servidores públicos estaduais exonerados ou
dispensados de seus cargos ou funções. -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O servidor público civil titular de cargo efetivo
que for exonerado e o ocupante de função pública que for
dispensado farão jus a uma compensação pecuniária, de acordo
com os critérios a seguir estabelecidos:

- o valor da remuneração compensatória será proporcional
ao tempo de serviço público estadual efetivamente cumprido,
a razão de 1 (um) mês de remuneração correspondente ao seu
cargo ou função para cada ano trabalhado;
II - o servidor exonerado ou dispensado que houver sido

beneficiado pelo PERC perderá o direito à contagem do tempo
de serviço compensado para a obtenção de outros benefícios,
ressalvada a aposentadoria;
III - os procedimentos de exoneração ou dispensa de

servidor, com a correspondente compensação pecuniária, serão
acompanhados por representante credenciado da respectiva
entidade de classe.
Parágrafo único - Aplica-se o disposto neste artigo aos
servidores públicos civis titulares de cargo efetivo ou no
exercício de função pública de todos os Poderes do Estado.
Art. 2Q - Os efeitos desta lei retroagirão de modo a
beneficiar os servidores do Quadro do Magistério e do quadro
das escolas públicas estaduais que não tiveram seus atos de
designação renovados, nos termos da Resolução ng 7.763, de
1996, da Secretaria de Estado da Educação.
Art. 3p - Os recursos necessários á implantação do PERC

serão consignados em dotação orçamentária especifica.
Art. 4Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, li de março de 1996.
Anderson Adauto
Justificação: No momento em que o poder público busca
soluções mais radicais para racionalização dos serviços
públicos, a dispensa de pessoal torna-se necessária ao
enxugamento da máquina administrativa.
Na esteira dessas reformas, um percentual significativo de
servidores públicos perde seu emprego em um momento em que
está particularmente difícil nova inserção no mercado de
trabalho, que, no âmbito global, vem sofrendo um
encolhimento provavelmente irreversivel
Se, por um lado, é compreensível a preocupação das
autoridades com relação à aplicação dos recursos públicos,
sabidamente escassos, por outro, urge que sejam adotadas
medidas para minimizar o custo social de uma política de
pessoal tão rigorosa.
Consideramos justo que se proponham mecanismos
compensatórios para a dispensa ou a exoneração de
servidores, ocorridas ou que venham a ocorrer, e acreditamos
que o critério mais adequado para a compensação seja o do
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tempo de serviço, urna vez que abrange, a partir de uma regra
geral, a situação especifica de cada servidor.
Pelas razões expostas, esperamos contar com o apoio de

nossos pares à 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.

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Marco Régis e Elbe Brandão (2) e da Comissão Especial para
Proceder a Estudo Comparativo da Situação das Obras de
Duplicação da Rodovia Fernão Dias em Minas Gerais e São
Paulo.

2a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos para esta
fase, a Presidência passa á 2a 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 pela Deputada Elbe
Brandão (2) - sua ausência do Pais nos dias 16 a 19/3/96 e
promoção pela Turminas do evento "Minas além das Gerais", em
Buenos Aires, Argentina (Ciente. Publique-se.); pelo
Deputado Marco Régis - falecimento do Sr. José Vicente da
Cruz, em Esmeraldas (Ciente. Oficie-se.); e pela Comissão
Especial para Proceder a Estudo Comparativo da Situação das
Obras de Duplicação da Rodovia Fernão Dias em Minas Gerais e
São Paulo - conclusão de seus trabalhos e encaminhamento de
relatório final (Ciente. Publique-se.).
- O teor do relatório lido pelo Sr. Presidente é o

seguinte:
RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA PROCEDER A ESTUDO
COMPARATIVO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA

FERNÃO DIAS EM MINAS GERAIS E SÃO PAULO
SINOPSE DO RELATÕRIO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA PROCEDER A
ESTUDO COMPARATIVO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA

RODOVIA FERNÃO DIAS EM MINAS GERAIS E EM SÃO PAULO
1 - Introdução
A Comissão Especial em epigrafe foi criada, nos termos
regimentais, em 14/3/95, a requerimento do Deoutado Irani
Barbosa, com vistas a levantar as razões de eventuais
atrasos e paralisações das obras em questão.
Para compõ-la, foram indicados, como membros efetivos, os
Deputados Simão Pedro Toledo, para Presidente, Toninho
Zeitune, para Vice-Presidente. Carlos Murta, para relator,
Leonidio Bouças e Irani Barbosa e, como membros suplentes,
os Deputados Ajalmar Silva, Geraldo Rezende, Antônio Genaro,
Bilac Pinto e Dm15 Pinheiro.
2 - Relatório
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Este relatório foi elaborado a partir da concorrência
internacional para a execução dos trabalhos de implantação e
pavimentação da segunda pista (duplicação) e obras-de-arte
da Rodovia BR-381, no trecho compreendido entre Belo
Horizonte e a divisa de Minas Gerais com São Paulo, que se
regeu pelas normas e procedimentos acordados entre o DER-MG,
o DNER e o BID; pela Lei ng 9.444, de 26/11/87; pelo
Decreto-Lei nQ 2.300, de 21/11/86, e suas alterações; pelo
Regulamento de Adjudicação de Serviços e Obras e Normas
Técnicas do DNER e do DER-MG e pelas normas dos Editais ns
22 e 23, de 6/6/93.
De acordo com a homologação da licitação, em 18/1/94, foram

vencedoras as empresas a seguir relacionadas: Paranapanema
S.A. - Mineração, Indústria e Construção; Construtora Tratex
S.A.; Mendes Júnior Engenharia S.A. (responsável por quatro
lotes de obras); Construtora DAS Ltda. ; Tratenge Ltda.
Construtora de Estradas e Estruturas S.A. - CEESA -; Andrade
Gutierrez S.A.; Erco Engenharia e Coflem - Construtora
Mohallem Ltda.
A edição de legislação superveniente que alterou o sistema
financeiro nacional e as normas para licitações e contratos
teve reflexos diretos sobre os contratos homologados.
Seguem-se dados sobre a situação apurada por esta Comissão.
A empresa CEESA entrou em processo de concordata em maio de
1994 e teve falência decretada em junho de 1996. Teve seu
contrato rescindido pelo DER-MG em 15/2/95, por abandono da
obra contratada sem prévio aviso e com prejuízos para o
erário.
A empresa Tratenge entrou em processo de concordata em
março de 1995.
A Tratex teve seu contrato rescindido pelo DER-MG em
17/2/95, nos termos da petição protocolizada em 13/2/95, por
interesse público de alta relevância e amplo conhecimento,
tendo a construtora assinado os Aditivos PJIJ 01 e pju 02 de
repactuação propostos, sob ressalva explicita, em sua
cláusula 3, do direito de demonstrar possível lesão ao
equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
A Mendes Júnior Engenharia S.Â. oficiou ao DER-MO em
22/3/95 solicitando a rescisão amigável de seus contratos.
Em 30/6/95, o DER-MO rescindiu o Contrato PJU-22.003/94, nos
termos da legislação vigente.
A Construtora DAS Ltda. requereu, da mesma forma, em
16/3/95, a rescisão do contrato, conforme facultado pelo
art. 15, 7 , da Lei nQ 8.880, de 1994.
O lote 01, sob responsabilidade da Paranapanema, encontra-
se em obras, em ritmo lento, conforme consta no relatório
trimestral do DER-MO do período de 1Q/1 a 31/3/95. Foram
assinados, posteriormente, os Termos Aditivos PJU-01. PJUO2
e PJU-03. Em 30/6/95, o DER-MO rescindiu, a partir de
1Q/7/95, os contratos restantes firmados com a empresa,
estabelecendo que as obras, por conveniência de ordem
técnica e recomendação do BID, deveriam ter todos os seus
lotes relicitados, para retomada da sua execução, de acordo
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com projeto revisto e normas de concorrência e de contratos
mais adequadas. -
Os lotes 01 e 02 das obras-de-arte especiais,

correspondentes aos Viadutos dos Quéias e da Serra, a cargo
das empresas Andrade Gutierrez e Derco Engenharia, conforme
os Termos Aditivos PJU-02 e P.JU-03, prosseguem em andamento
normal, segundo explicitado no relatório trimestral do DER-
MG do Período de 1Q/1 a 31/3/95.
Quanto ao aspecto técnico-legal, esta Comissão analisou a

argüição da hipótese de desequilibrio econômico-financeiro
em decorrência da implantação do novo padrão monetário
nacional - URV-R$ - e o conseqüente pleito de realinhamento
de preços.
Foram pesquisados os documentos fornecidos por comissão
especial do DER-MG e pelas contratadas, examinada a
legislação básica e superveniente aplicável e sua adequação,
permitindo as conclusões preliminares requeridas.
Com fundamento na regulamentação legal, particularmente na
Lei nQ 8.880, de 27/5/94, que fixou as normas de transição
para o novo sistema monetário nacional, o DER-MG expediu a
Portaria nQ 1.185, de 29/6/94, que autoriza e formaliza, por
meio de termos aditivos, as alterações resultantes dos
estudos e entendimentos para adequação dos contratos
vigentes ao plano de estabilização económica. Essa portaria
observa, em síntese, as diretrizes fixadas no plano e sua
aplicação aos valores pagos entre abril e junho, relativos a
medições anteriores a 31/3, bem como a compatibilização dos
critérios para as medições de abril e maio, no que se
relaciona com o expurgo da expectativa de inflação,
considerada, implícita ou explicitamente, nos contratos.
Os entendimentos para aditivação dos contratos, segundo as
disposições emanadas da Portaria ng 1.185 do DER-MO, geraram
discordância entre as empreiteiras e a autarquia,
principalmente quanto ao expurgo determinado no art. 15,
sg, da Lei nQ 8.880, de 1994, cuja aplicação é prevista no
6Q do mesmo artigo, conforme relatório trimestral de
acompanhamento das obras, no período de lg/1/95 a 31/3/9
As empreiteiras reduziram o ritmo das obras, buscar--
solução para o impasse criado
com data de 7/2/95, foi encaminhado ao Diretor-Geral do

DER-MG ofício assinado pelas seis empresas contratadas, que
a ele juntaram parecer jurídico que buscava demonstrar a
necessidade da recomposição dos preços dos referidos
contratos, com base em desequilibrio econômico-financeiro
que teria ocorrido na contratação.
Em 17/2/95, o DER-MO designou comissão especial para

proceder ao exame dos estudos analíticos encaminhados pelas
contratadas, para verificação do alegado desequilíbrio
econômico-financeiro nos contratos. A comissão, considerando
os preços unitários contratuais e suas condições de
reajustamento, não identificou desequilíbrio, em função das
variações dos preços de mercado e assim conclui seu
relatório:
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'Pelo exposto, não há que se falar em repactuação de
preços, uma vez que os índices de reajustamento cobrem
todas as variações de mercado.
Ao reorçarem as obras com o propósito de reivindicar o
realinhamento de preços, as empresas alteraram as condições
inicialmente propostas, conduzindo claramente à alteração
destas, o que é inadmissível.
Assim, somos pelo indeferimento do pedido de repactuação
dos preços contratuais, mantendo-se a condição original dos
contratos".
Em 17/3/95, foi encaminhada às empresas cópia do relatório
de análise técnica da comissão, ber, como do parecer da
Consultoria Jurídica do DER-MO, que analisa as conclusões
daquela. Acompanhou o expediente despacho do Diretor-Geral
do DER-MO, que não reconheceu a ocorrência de desequilibrio
econômico-financeiro nos contratos firmados pelas
interessadas, à vista das conclusões do relatório e do
parecer, e determinou fosse dada ciência da decisão às
empresas com contrato ainda em vigor.
Quanto aos aspectos técnicos de engenharia, esta Comissão
promoveu a análise dos preços contratados e do andamento das
obras, valendo-se de documentação fornecida pelo DER-MG.
Foram também coletados preços na revista especializada
"Informador das construções", com a finalidade de compará-
los com os preços-base adotados por esse órgão.
Concluiu-se que os preços contratados estão, em média,
abaixo do orçamento preliminar do DER-MG, variando de 45% a
57% do preço orçado. Verificou-se uma grande variação de
preços por subitern de execução. Assim, embora os preços
médios tenham sofrido variação de 45% a 57%, os preços de
alguns subitens apresentam variações ainda mais acentuadas.
Quanto à execução das obras, verificou-se, com base nos
próprios relatórios de acompanhamento físico encaminhados
pelo DER-MO, que se realizaram aproximadamente 40% dos
serviços de terraplenagem; iniciou-se a pavimentação de
6,85% da obra, e concluiu-se apenas 1km de revestimento.
Comprovou-se, também, nos referidos relatórios de
acompanhamento da execução, que, em alguns casos, existem
discrepâncias entre os percentuais de execução e os
percentuais medidos, as quais demandam maiores
esclarecimentos por parte do DER-MO.
3 - Conclusões
A implantação do último plano de estabilização financeira
no Pais deu origem a questionamentos das empreiteiras
contratadas para as obras da BR-381, que se entenderam
prejudicadas por desequilíbrio econômico-financeiro
resultante das condições estipuladas em seus contratos, o
que culminou com a paralisação das obras.
Examinadas as ocorrências descritas, caoe concluir,

preliminarmente, o seguinte;
1 - Considerando que a última data de aniversário da

obrigação da autarquia com a medição e o pagamento
respectivo coincidia com 0 dia 31 de março, inaplicável
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seria o reajuste proporcional "pro rata" pretendido pelas
contratadas.
2 - O desequilíbrio econômico-financeiro alegado não teria

co3rrido, diante da verificação e do reexame dos preços
c'-çados, conforme proposta aprovada, demonstrados no
relatório de comissão técnica do DER-MO. Os índices
contratuais de reajuste aplicados tiveram melhor desempenho
que outros índices econõmico5 que corrigiram os preços no
período, com resultado favonável às contratadas. O
realinhamento de preços pleiteado pelas contratadas
alteraria as condições e propostas aprovadas originalmente,
trazendo perdas para a administração pública, motivo porque
as propostas de repactuação não foram aceitas. A Lei ri
9.069, de 29/6/95, posterior á conclusão do relatório,
confirma o parecer da Consultoria Jurídica do DER-MO, o que,
sob o aspecto legal, sepulta as pretensões das interessadas.
3 - As variações observadas entre os preços do orçamento

preliminar e os contratados, sugerem que não houve análise de
consistência dos preços orçados, não tendo sido imposta
limitação para essas variações. A legislação vigente
determina que não podem ser aceitos preços excessivos ou
inexeqíjiveis, nem admite 'propostas com preços unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor nulo. Todavia, não foi
juntada à documentação encaminhada nenhuma análise de preços
unitários. Na prática, variações excessivas entre os valores
orçados e os preços de mercado descar?cterizam o preço
médio.
Pode-se concluir que os preços contratados estão, em média,
significativamente abaixo dos preços orçados, o que
caracteriza, a partir da aceitação dos preços, maior atenção
no acompanhamento e na fiscalização da execução das obras,
com análise do desempenho das empreiteiras passo a passo.
Não obstante os preços contratados estarem, em média,

abaixo do preço-base do DER-MO, comungamos com o parecer da
consultoria jurídica desse órgão, uma vez que o
realinhamento dos preços segundo os preços de mercado á
época do pleito significaria a alteração das condições
contratuais iniciais, o que não seria admissivel.
Observa-se que a contratação de obras com preços, em média,
bem abaixo do preço-base do DER-MO, juntamente com a
possibilidade de rescisão unilateral do contrato, admitida
na Medida Provisória no 542/94, contribuíram sensivelmente
para a paralisação das obras.
4 - No que se refere ao andamento dos serviços, foram

executados em torno de 40% das obras de terraplenagem e
concluído apenas 1km de pavimentação.
Merecem justificativas do DER-MO as discrepâncias entre

percentuais executados e medidos nos contratos dos lotes 01,
02 e 06, no subitem de terraplenagem, e no lote 01, passagem
Inferior de Citrolã.-idia.
5 - Para subsidiar a análise comparativa com o trecho da

obra no Estado de São Paulo, a Secretaria de Transportes
daquele Estado ofereceu os seguintes documentos:
a - cópias de contratos de obras;
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b - cópias das atas de abertura dos envelopes de
documentação e das atas de abertura dos envelopes de
propostas de preços; -
c - cópia do Edital de Licitações nQ 001/93-05.
Em que pese ao empenho desta Comissão, consideramos que os

dados fornecidos foram insuficientes para a elaboração de
uma análise comparativa criteriosa da situação das obras de
duplicação da Rodovia Fernão Dias em Minas Gerais e em São
Paulo.
Obs: Este relatório fundamentou-se em documentação e
informações fornecidas pelo Poder Executivo, em exposições
do Secretário de Transportes e Obras Públicas e do Diretor-
Geral do DER-MG e em dados da Secretaria de Estado de
Transportes de São Paulo. Contou, ainda, para sua
elaboração, com a colaboração de técnicos do Tribunal de
Contas do Estado.
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1995.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Carlos Murta, relator -
Irani Barbosa (voto contrário).
- Publicado, inclua-se o relatório em ordem do dia.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem
feitas, Lideres inscritos nem oradores para o Grande
Expediente, a Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 12, ás 20
horas, e para a ordinária deliberativa também de amanhã, às
14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião-

ATA DA 39 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas do dia cinco de ma rço de mil novecentos e
noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados
Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, Leonidio Bouças,
Arnaldo Penna, Marcos Helênio (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, informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e solicita ao Deputado
Ivair Nogueira que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Registra-se a presença dos Deputados Hely
Tarquinio, Jorge Eduardo de Oliveira e Carlos Pimenta.
Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidência
dá prosseguimento à discussão do parecer em que o Deputado
Simão Pedro Toledo, relator do Projeto de Lei nQ 576/95.
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade da matéria com as Emendas nps 1 a 4, que
apresenta, a qual foi interrompida em reunião anterior por
ter sido concedida vista do processo ao Deputado Anivaldo
Coelho. Fazem uso da palavra, para discutir o parecer, os
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Deputados Marcos Helênio, Hely Tarquinio e Simão Pedro
Toledo. Encerrada a discussão, é submetido a votação e
aprovado o parecer, registrando-se o voto contrário dos
Deputados Marcos Helénio e Geraldo Santanna. Com a palavra,
o Deputado Simão Pedro Toledo, relator do Projeto de Lei flQ
516/95, emite parecer em que conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
proposição, na forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer, O
Deputado Leonidio Bouças, relator do Projeto de Lei flQ
623/95, emite parecer em que conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
proposição na forma do Substitutivo no 1, que apresenta.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. O
Deputado Arnaldo Penna, relator do Projeto de Lei ng 624/95,
emite parecer em que conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade da proposição com as Emendas
ns 1 e 2, que apresenta. Na fase de discussão, o Deputado
Marcos Helénio solicita vista do processo, o que é deferido
pela Presidência. Na ausência do Deputado Anivaldo Coelho,
relator do Projeto de Lei ng 626/95, a Presidência
redistribui a matéria ao Deputado Marcos Helênio. Este
solicita o prazo regimental para emitir seu parecer, pedido
que é deferido pela Presidência. Passa-se à fase de
discussão e votação de pareceres sobre proposições que
dispensam a apreciação do Plenário, O Deputado Leonidio
Bouças, relator do Projeto de Lei nQ 244/95, em 4 : parecer
em Que conclui pela constitucionalidade, pela leçal idade e
pela juridicidade da proposição. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o parecer. Na ausência do Deputado
Antônio Genaro, relator do Projeto de Lei no 288/95, a
Presidência redistribui a matéria ao Deputado Leonidio
Bouças. Este, também reator dos Projetos de Lei ns 477/95
e 646/96, emite pareceres em que conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade das
proposições. Submetidos a discussão e votação, cada um por
sua vez, são aprovados os pareceres. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença de todos,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 12 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças - Simão
Pedro Toledo - Arnaldo Penna.
ATA DA 5a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
As quinze horas e trinta minutos do dia sete de março de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Marco Régis, Jorge
Eduardo de Oliveira, Jorge Hannas e Luiz Antônio Zanto,
membrcs da Comissão supracitada. Havendo número regimental,
o Pre:dente, Deputado Carlos Pimenta, declara abertos os
trabainos e solicita ao Detutado Jorge Hannas que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
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subscrita pelos membros presentes. Não havendo
correspondência a ser lida, a Presidência passa à discussão
e á votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira
emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação, no lQ
turno, do Projeto de Lei nQ 646/96. Submetida a discussão e
votação, é a proposição aprovada. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária
do dia 12 do corrente, terça-feira, às 91h30min, com a
finalidade de se apreciar, no 2Q turno, o Projeto de Lei n
646/96, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 12 de março de 1996.
Carlos Pimenta, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira -.
Jorge Hannas.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
No 186/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Arnaldo Canarinho, o projeto de lei
em análise objetiva alterar a denominação da Praça de
Esportes Domingos Viana, localizada no Município de Curvelo.
Publicada em 8/4/95, a matéria veio a esta Comissão para

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

Fundamentação
A iniciativa para legislar sobre o projeto em exame, de
acordo com o art. 61, XIV, da constituição do Estado, é da
Assembléia Legislativa. Isso nos leva a entender que
inexiste dispositivo constitucional tornando a matéria de
iniciativa privativa de algum órgão ou Poder do Estado.
Já no âmbito da legislação infraconstitucional, cumpre-nos
citar a Lei ng 5.376, de 3/12/69, modificada pela Lei nQ
7.621, de 13/12/79, que dispõe sobre a denominação de
estabelecimentos, instituições e prédios do Estado. Tal
dispositivo preceitua que a escolha da denominação de
próprios públicos recaia em nomes de pessoas falecidas e que
inexista no mesmo município estabelecimentos com igual
denominação.
Feitas essas considerações, deduzimos que, apesar da praça
de esportes do município ter recebido a denominação de
Domingos Viana, não existe impedimento legal ou
constitucional à alteração de seu nome.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
186/95.
Sala das Comissões, 12 de março de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Leonidio Bouças. relator -

Anivaldo Coelho - Ivair Nogueira - Antõnio Genaro - Arnaldo
Penna.
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PARECER PARA O 1Q TURNO 00 PROJETO DE LEI

No 537/95
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto em tela

objetiva criar o Programa Estadual de Conservação da Água.
Publicada no "Minas Gerais' de 21/10/95, a proposição foi

distribuída às comissões competentes para receber parecer,
atendendo ao disposto no art. 195, c/c o art. 103, do
Regimento Interno.
Preliminarmente, cabe-nos proceder ao exame de sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
fundamentando-o nos seguintes termos.

Fundamentação
Objetivando proteger e preservar os recursos naturais das
bacias hidrográficas sujeitas a exploração com finalidade de
geração de energia elétrica e abastecimento público, o
projeto em comento estabelece que as empresas
concessionárias desses serviços ficam obrigadas a investir o
equivalente a, no mínimo, 1% de sua receita operacional na
proteção e na preservação ambiental das bacias hidrográficas
em que ocorrer a exploração.
A Constituição Federal, no art. 24, V, confere competência
legiferante concorrente aos Estados membros para tratar de
matéria ambiental, notadamente de recursos naturais, além de
dedicar um capitulo especial a esse tema, constituído pelo
art. 225. Da leitura dos dispositivos nele constantes,
percebe-se, pelo espirito Que norteou o constituinte federal
na elaboração das normas concernentes ao meio ambiente, que
toda atividade que explore recursos ambientais com
finalidade econômica, mesmo não causando poluição, pode vir
a ser compelida pelo coder público a contribuir com a
preservação, a proteçãc e a restauração do meio ambiente
degradado.
Veja-se o art. 4 , VII, da Lei Federal nQ 6.938, de

31/8/91, recepcionada pela Carta Republicana. Que estabelece
a Política Nacional do Meio Ambiente, "in verbis":
"Art. 4Q - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

VII - ã imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação
de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário,
da contribuição pela utilização de recursos ambientais com
fins econômicos.".
Por seu turno, o constituinte mineiro, atento a essa

questão, fez inscrever na Carta mineira, no art. 216, III,
norma que obriga o Estado a criar mecanismo de fomento a
programas de defesa e recuperação da qual idace das águas e
do ar. Como se depreende da leitura do dsPositivo, o
objetivo é buscar concretizar as diretrizes constitucionais
para Que se tenha um ambiente ecologicamente equilibrado,
conscerado, constitucionalmente, bem de uso comum e
essecial à qualidade de vida. Nesse passo, a proposição
esta em consonância com os dispositivos constitucionais e
leis que regem a matéria
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Todavia, é preciso fazer pequeno reparo no texto do
projeto. Com efeito, o art. 4Q invade seara reservada ao
Chefe do Executivo, por força do art. 66, III, e, da
Constituição Estadual. Assim, propomos, na conclusão deste
parecer, a Emenda nQ 1, para sanar esse vicio.

Conclusão
Isso posto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalicade do Projeto de Lei n
637/95 com a Emenda np 1, a seguir redigida.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. 4Q a seguinte redação:
"Art. 4 - O Poder Executivo indicará o órgão ou a entidade

responsável pela fiscalização do disposto nesta lei.'.
Sala das Comissões. 28 de novembro de 1995.
Geraldo Santanna, Presidente - Jvair Nogueira, relator -
Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna - Antônio Genaro -
Anivaldo Coelho.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
No 553/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em
análise pretende seja dada a denominação de Paulo Fagundes
da Fonseca Penido ao trecho da MG-220 que liga o Município
de Três Marias ao Município de Diamantina.
Publicado em lQ111195, veio o projeto a esta Comissão para

exame preliminar, em atendimento ao que dispõe o art. 195,
c/c O art. 103. V, "a o , do Regimento interno.
Cumprida a diligência solicitada em reunião anterior, esta
Comissão passa agora á análise da matéria.

Fundamentação
A proposição em exame dá a denominação de Paulo Fagundes da
Fonseca Penido ao trecho da MG-220 que liga o Município de
Três Marias ao Município de Diamantina.
A iniciativa atende ao disposto no art. 61. XIV. da
Constituição Estadual, que estabelece como atribuição desta
Casa legislar, com a sanção do Governador, sobre bens de
domínio público. Além disso, está em consonância com o
disposto na Lei nQ 3.578, de 3/12/79, que estabelece normas
para denominação de estabelecimento, instituição e próprio
público.
Além disso, segundo informa o DER-MG, o referido trecho não
possui denominação oficial.
Não existe, pois, impedimento legal à tramitação do
projeto, que se encontra de acordo com a legislação
pertinente.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
553/95 na forma proposta.
Sala das Comissões, 12 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças. relator -

Anivaldo Coelho - ivair Nogueira - Antônio Genaro - Arnaldo
Penna.
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PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI

 

No 578/95 -
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

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

análise propõe seja declarada 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, foi a matéria encaminhada para exame preliminar
à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Por sua vez, deve esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a proposição para o lQ turno, em obediência ao que
dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
A mencionada instituição promove o congraçamento e o
intercâmbio cultural entre professores, alunos e ex-alunos
do Colégio Militar de Belo Horizonte, visando à preservação
das tradições culturais, cívicas, esportivas e intelectuais
de seus associados.
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 578/95 na forma original.
Sala das Comissões, 12 de março de 1996.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 592/95

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

De autoria do Deputado Toninho Zeitune, o projeto de lei em
epigrafe objetiva declarar de utilidade pública o Instituto
Histórico Israelita Mineiro - IHIM -, com sede no Município
de Belo Horizonte.
Publicada em 30/11/95, foi a matéria encaminhada para exame

preliminar à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade com a Emenda nQ 1, que apresentou.
Por sua vez, deve esta Comissão deliberar conclusivamente,

no 1Q turno, sobre a proposição, em obediência ao que dispõe
o Regimento Interno.

Fundamentação
O referido Instituto tem caráter cultural e científico e
objetiva cultuar e promover a memória dos judeus em Minas
Gerais e no Brasil. Para tanto, mantém bibliotecas e museus
e difunde a cultura judaica em geral.
Por defender um trabalho com nobres objetivos, a entidade

merece ser declarada de utilidade pública.
Conclusão

Tendo em vista as razões apresentadas, somos pela aprovação
do Projeto de Lei ng 592/95 com a Emenda nQ 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.



256

Sala das Comissões, 12 de março de 1996.
Anderson Adauto, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 616/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei
em analise tem por objetivo declarar de utilidade pública o
Lions Clube de Governador Valadares - Centro, com sede no
Município de Governador Valadares.
Publicado em 14/12/95, veio o projeto a esta Comissão para
exame preliminar, em atendimento ao que dispõe o aru 103,
V, 'a", c/c o art. 195, do Regimento Interno.

Fundamentação
Pela documentação apresentada, verificamos 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 cumprido,
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 nQ
616/95 na forma proposta.
Sala das Comissões. 12 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças, relator -
Ivair Nogueira - Anivaldo Coelho - Arnaldo Penna - Antônio
Genaro.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 621/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto
em análise visa declarar de utilidade pública a Fundação
José Hilário de Souza, com sede no Município de Selo
Horizonte.
Publicado em 15/12/95, vem o projeto a esta Comissão para

exame preliminar, atendendo disposição regimental contida no
art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A documentação apresentada confirma estar a entidade em
consonância com os requisitos contidos na Lei nQ 5.830, de
6/12/71. São eles; ter a instituição personalidade jurídica,
funcionar há mais de dois anos e ser a diretoria formada por
pessoas idôneas, não remuneradas pelos cargos que ocupam.
Entretanto, por motivos de técnica legislativa, faz-se

necessário apresentação de emendas, lançadas ao final deste
parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
621/95 com as Emendas ns 1 e 2, a seguir apresentadas.

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

José Hilário de Souza, com sede no Município de Belo
Horizonte.".

EMENDA No 2
Inclua-se ao projeto o seguinte art. SQ:
"Art 3 - Revogam-se as disposições em contrário.".
Sala das Comissões. 12 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças. relator -

Anivaldo Coelho - Ivair Nogueira - Antônio Genaro.
PARECER PARA O lp TURNO DO PROJETO DE LEI

Np 643/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada E1:- Brandão, o Projeto de Lei n

643/96 objetiva a declaração de utilidade pública do Núcleo
Norte do Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS de Minas Gerais,
com sede no Município de Montes Claros.
Publicado em 17/2/96, foi o projeto encaminhado a esta

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

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar encontra-se em
consonância com os requisitos estabelecidos pela Lei ng
5.830, de 6/12/71, o que ficou amplamente demonstrado na
documentação anexada ao processo.
Apenas por questão de técnica legislativa, apresentamos ao
final a Emenda ng 1.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
643/96 com a Emenda nQ 1, a seguir redigida.

EMENDA No 1
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redação;
"Art. lg - Fica declarado ce utilidade pública o Núcleo

Norte do Grupo de Apoio e Tevenção à AIDS, com sede no
Município de Montes Claros.".
Sala das Comissões, 12 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças, relator -

Anivaldo Coelho - Arnaldo Penna - Ivair Nogueira.
PARECER PARA O lø TURNO DO PROJETO DE LEI

No 653/96
Comissão de Constituição e Justiçat	 Relatório

De autoria do Deputado Jorge Hannas, o projeto em análise
objetiva declarar de utilidade pública a Fundação Hermine e

o Paul Zielinski, com sede no Município de Selo 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
.2 A proposição trata de matéria regulada pela Lei ng 5.830.

de 6/12/71, que estabelece os critérios para a declaração de
utilidade pública de entidades.
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O exame da documentação apresentada demonstra que a
entidade atende às exigências da referida lei, merecendo,
portanto, o titulo declaratôrio de sua utilidade pública.
Entretanto, em face da necessidade de se corrigir o nome da
instituição, apresentamos emenda ao art. lQ da proposição.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ

653/96 com a Emenda nQ 1, redigida a seguir.
EMENDA No 1

Dê-se ao art. lQ a seguinte redação:
Art. lQ - Fica declarada da utilidade pública a Fundação

Hermine e Paul Zielinski, com sede no Município de Belo
Horizonte.".
Sala das Comissões, 12 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças, relator -
Anivaldo Coelho - Antônio Genaro - Arnaldo Penna - Ivair
Nogueira.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 655/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o
projeto em análise visa declarar de utilidade pública a
Comunidade Kolping da Vila Belém, com sede no Município de
Belo Horizonte.
Publicada em 24/2/96, 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 encontra-se corretamente instruída com os

documentos indispensáveis à declaração de utilidade pública,
prevista na Lei nQ 5.830, de 6/12/71.
Constatamos, 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.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
655/96 na forma original.
Sala das Comissões, 12 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças, relator -
Antônio Genaro - Anivaldo Coelho - Arnaldo Penna - Ivair
Nogueira.

PARECER PARA O lp TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 656/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Projeto
de Lei nQ 656/96 tem por objetivo declarar de utilidade
pública a entidade Gota de Leite Sinhá Junqueira Lemos, com
sede no Município de Poços de Caldas.
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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
A proposição trata de matéria regulada pela Lei nQ 6.830,

de 6/12/71, que estabelece os critérios para a declaração de
utilidade pública de entidades.
A documentação apresentada preenche os 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
656/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 12 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças, relator -
Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho - Antônio Genaro - Ivair
Nogueira.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 657/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ourval Ângelo, o Projeto de Lei flQ
667/96 objetiva declarar de utilidade pública a Associação
dos Moradores do Bairro Nossa Senhora Aparecida, com sede no
Município de Manhumirim.
Publicada, veio a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, em atendimento ao que dispõe o art. 195, c/c o
art. 103, V. 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Em face da legislação especifica e do disposto no SQ do

art. 178 do Regimento Interno, o projeto encontra-se
corretamente instruido. -
A er"idade em análise tem personalidade jurídica, está em
funconamento há mais de dois anos, e sua diretoria é
composta por pessoas idôneas que nada percebem pelo
exercício de suas funções.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n
657/96 na forma original.
Sala das Comissões, 12 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças, relator -
Antônio Genaro - Anivaldo Coelho - Arnaldo Penna - Ivair
Nogueira.

PARECER PARA O Ip TURNO DO PROJETO DE LEI
Ilg 661/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em
análise visa declarar 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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Publicado em 27/2/96, foi o projeto encaminhado a esta
Comissão para exame preliminar, nos termos do disposto no
art. 195, c/c O art. 103, V, "a", do Regimento Intefno.

Fundamentação
A proposição está corretamente instruída com os documentos
indispensáveis á declaração de utilidade pública de
entidades, previstos na Lei nç 5.830, de 6/12/71.
Constata-se que a entidade está em funcionamento há mais de
dois anos, tem personalidade jurídica e sua diretoria é
composta por pessoas idôneas que nada recebem pelos cargos
que ocupam.
Assim, não encontramos óbice á tramitação do projeto em

tela.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
661/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 12 de ma rço de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Leonidio Bouças, relator -
Anivaldo Coelho - Antônio Genaro - Arnaldo Penna - Ivair
Nogueira.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 409/95

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Projeto
de Lei nQ 409/95 objetiva dar a denominação de Dionisio
Alves dos Reis à ponte sobre o rio Piranga, localizada no
trecho que liga os Municípios de Catas Altas da Noruega e
Lamim.
Aprovado o projeto no lQ turno, sem emenda, cabe a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria para o 2Q
turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A homenagem que se pretende prestar a esse nobre cidadão de
Catas Altas da Noruega é uma forma de manter vivas suas
qualidades na memória das novas gerações, que tanto
necessitam de exemplos como c seu.
Por ter ele deixado grandes marcas na história do
município, em virtude de sua capacidade de liderança e
extraordinária força de trabalho, consideramos justo e
oportuno dar a denominação de Dionisio Alves dos Reis à
ponte sobre o rio Piranga.

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

flQ 409/95 no 2Q turno, na forma original.
Sala das Comissões, 12 de março de 1996.
Elbe Brandão, relatora.

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 527/95

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

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o Projeto de Lei
nQ 527/95 visa a declarar de utilidade pública a Associação
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de Pais e Amigos dos Excepcionais de
com sede no município de Central ina.
Aprovado o projeto, no lg turno, com a
esta Comissão deliberar conclusivamente
2Q turno, nos termos regimentais.
Em anexo, apresentamos a redação do

deste parecer.

Central ina - ÂPAE -

Emenda nQ 1, cabe a
sobre a matéria no

vencido, que é parte

Fundamentação
A mencionada Associação objetiva cuidar do excepcional,
Promovendo o seu bem-estar, estimulando-o a estudar e
Procurando integrá-lo na família e na sociedade.
A iniciativa de declará-la de utilidade pública é justa e
meritória, devido ao trabalho que realiza em favor desse
segmento da sociedade.

Conc 1 usão
Em face do exposto, somos pela aprovação do
nQ 527/95 no 2Q turno, na forma do vencido no
Sala das Comissões, 12 de março de 1996.
Anderson Adauto, relator.

Redação do Vencido no 19 Turno
PROJETO DE LEI 14g 527/95

Declara de utilidade pública a Associação de
dos Excepcionais de Centralina - APAE -,
Município deCentralina.

Projeto de Lei
lQ turno.

Pais e Amigos
com sede no

A assemoieia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais de Central ina - ÂPAE -,
com sede no Município de Centralina.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 14 DE MARÇO DE 1996

ATAS

ATA DA 123a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 12 DE MARÇO DE 1996

- Presidência do Deputado Agostinho Patrús
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - lê PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Mensagem flQ 87/96
(encaminha o Projeto de Lei nQ 684/96), do Governador do
Estado - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ns
685 a 690/96 - Requerimentos nos 1.085 a 1.109/96 -
Requerimentos dos Deputados Dimas Rodrigues, Jorge Hannas,
Romeu Queiroz e Geraldo Santanna e outros - Comunicações:
Comunicações da Comissão de Saúde e Ação Social e dos
Deputados Paulo Schettino, Sebastião Navarro Vieira e
Francisco Ramalho (3) - Interrupção dos trabalhos ordinários
- Nomeação de comissão - Composição da Mesa - Destinação da
reunião - Execução do Hino Nacional - Discurso da Deputada
Elbe Brandão - Entrega de placas - Discurso da Deputada
Maria Elvira - Palavras do Sr. Presidente - Reabertura dos
trabalhos ordinários - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase:
Abertura de inscrições - Leitura de comunicações
apresentadas - Requerimentos; Requerimento do Deputado
Geraldo Santanna e outros; deferimento - Requerimento do
Deputado Jorge Hannas; discurso do Deputado Paulo Schettino;
aprovação - Requerimento do Deputado Romeu Queiroz;
aprovação; verificação de votação; inexistência de "quorum"
para continuação dos trabalhos; anulação da votação -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem a esta reunião os seguintes Deputados;
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro

Vieira - Paulo Pettersen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista -
Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso -
Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - 'ntônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos
Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Dm15 Pinheiro - Djalma Diniz - Durval
Angelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho -
Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanfla -
Gilmar Machado - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Ivair
Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José
Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz
Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marcos
Helênio - Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo -
Toninha Zeitune - Wilson Trôpia.
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ABERTURA

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As .l4hl5min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião- Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos
Com a palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder á leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Emano Batista, 40-Secretário, nas funções de
2Q-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Ibrafliri, Jacob, 3Q-Secretário, nas funções de
lo-Secretário, lê a seguinte correspondência:

"MENSAGEM No 87196'
Belo Horizonte 11 de março de 1996.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o anexo projeto de
lei, que altera a estrutura orgânica da Fundação João
Pinheiro.
As alterações ora submetidas à consideração dessa Casa são
necessárias à Otimização da política de modernização dos
serviços públicos, via do programa de racionalização
administrativa a q ue se impos o meu Governo.
Assim é que a atual proposta dá nova denominação ao Centro

de Estudos Econômicos, que passa a ser Centro de Estudos
Econômicos e Sociais, com a competência e atribuições do
Centro de Estudos Políticos e Sociais, cuja extinção está
prevista no artigo lQ do projeto de lei em apreço.
Ao Centro de Estatística e Informações, criado no § l do

artigo 33 da Lei n 10.827, de 24 de julho de 1992, a medida
prevê a subordinação da Superintendência de Projetos
Especiais e da Superintendência de Disseminação da
Informação-
Cogita-se, ainda, da criação, na estrutura orgânica da

Fundação João Pinheiro, de uma Secretaria-Geral, subordinada
à Escola de Governo.
Solicito, portanto, a Vossa Excelência acolher esta minha

proposição, atribuindo ao projeto de lei a tramitação a que
se refere o artigo 69 da Constituição do Estado.
Na oportunidade, apresento-lhe as expressões do meu elevado

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

PROJETO DE LEI Hp 684196
Altera a estrutura orgânica da Fundação João Pinheiro.
Aru lo - Fica extinto, na estrutura orgânica da Fundação
João Pinheiro, o Centro de Estudos Políticos e Sociais, bem
como 1 (um) cargo de Diretor, constante do Anexo V da Lei no
10.623, de 16 de janeiro de 1992, com fator de ajustamento
1.57298.
Art. 2 - O Centro de Estudos Econômicos, integrante da
estrutura orgânica da Fundação João Pinheiro, passa a
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denominar-se Centro de Estudos Econômicos e Sociais e
absorve as competências do Centro de Estudos Politicos e

 

Sociais. -
Art. 3Q - O Centro de Estatística e Informações, integrante

da estrutura orgânica da Fundação João Pinheiro, tem sob sua
subordinação as seguintes unidades administrativas:

- Superintendência de Projetos Especiais;
II - Superintendência de Disseminação da Informação.
& l Q - Ficam criados no Anexo V da Lei ng 10.623, de 16 de

janeiro de 1992. 1 (um) cargo de Superintendente de Projetos
Especiais e 1 (um) cargo de Superintendente de Disseminação
da Informação, ambos com fator de ajustamento igual a
0,9000.

- Os cargos criados no parágrafo anterior são de
recrutamento amplo, serão codificados em decreto e providos
por ato do Governador do Estado.

 

Art. 4 - A Superintendência de Estágio, subordinada à
Escola de Governo, integrante da estrutura orgânica da

 

Fundação João Pinheiro, passa a denominar-se
Superintendência de Extensão.
Parágrafo único - O cargo de Superintendente de Estágio,
criado no artigo 98 da Lei ng 11.406, de 28 de janeiro de
1994, na estrutura básica da Fundação João Pinheiro, passa a
denominar-se Superintendente de Extensão.
Art. BQ - Fica criada na estrutura orgânica da Fundação
João Pinheiro, subordinada à Escola de Governo, a
Secretaria-Geral

 

Art. S - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação-
Art. 7 - Revogam-se as disposições contrãrias.
- 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.

Apresentação de Proposições
o Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições: 
PROJETO DE LEI Ng 685/96

Dispõe sobre a concessão de financiamento de equipamentos
corretivos a portadores de deficiência.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O poder público concederá financiamento, por meio
de estabelecimentos oficiais, ao portador de deficiência
fisica, para a aquisição de equipamentos corretivos com a
finalidade de diminuir ou superar suas limitações.

 

Art. 2 - A concessão de que trata o art. lg estará
condicionada aos seguintes termos:

- o interessado comprovará a necessidade do equipamento
mediante parecer de profissional da área de reabilitação,
com detalhamento técnico, sendo o seu uso exclusivamente
pessoal



II - as taxas de juros incidentes sobre o valor financiado
serão menores que as do trimestre anterior praticadas pelos
bancos;
III - a quitação do financiamento será feita em parcelas

mensais que não poderão onerar excessivamente a renda
familiar do interessado, conforme limites fixados em
regulamento.
Art. 3 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) dias.
Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 5 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, de de 1996.
Miguel Martini
Justificação: Os dispositivos da Magna Carta, bem como da

Carta mineira, asseguram ao deficiente físico sua proteção e
a garantia de sua integração social. Com base nesses
dispositivos, apresentamos este projeto, com a finalidade de
proporcionar uma nova alternativa para aqueles que
necessitam arcar com os elevados custos dos equipamentos
corretivos.
Embora reconheçamos a existência de órgãos ligados a

assistência social que subsidiam parte desses equipamentos,
ressaltamos a importância de alternativas que atendam ao
deficiente de baixo poder aquisitivo.
Portanto, solicitamos a colaboração dos nobres pares para a

aprovação deste projeto-
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de
Saúde e Ação Social e de riscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c O art. 103. do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 686196
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Renúncia e

Pureza nQ 1.217, com sede no Município de Alto Jeuitibã.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Loja
Maçônica Renúncia e Pureza nQ 1.217, com sede no Município
de Alto Jequitibá.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 1996.
Wanderley Ávila
Justificação: Fundada em 17/2/47, a Loja Maçônica Renúncia
e Pureza nQ 1.217 tem como finalidades a prática
filantropia e o progresso da humanidade. Para alcançar ess€
objetivos, os associados da entidade desenvolvem trabalho oe
ajuda aos mais necessitados, estudam a simbologia maçônica e
pesquisam em busca da verdade.
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 com vistas ao atendimento das pessoas
carentes.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI P4p 687196
Declara de utilidade pública a Associação Popular do Bairro

Laranjeiras, com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lp - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Popular do Bairro Laranjeiras, com sede no Município de
Bet im.
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Ivair Nogueira
Justificação: A Associação Popular do Bairro Laranjeiras é
uma sociedade civil sem fins lucrativos, com personalidade
jurídica própria e tempo de duração indeterminado.
Os objetivos da associação, consagrados no estatuto,
compreendem a organização e a melhoria de vida da comunidade
local, por meio de cursos, campanhas, mutirões de ajuda
mútua e da construção de creches, escolas e outras obras de
interesse coletivo.
Dado o caráter assistencial das atividades desenvolvidas
pela entidade, julgamos oportuno seja ela declarada de
utilidade pública. Para que isso seja possivel, anexamos a
este projeto os documentos necessários para o cumprimento
dos requisitos exigidos pela legislação que disciplina a
emissão de titulo declaratôrio de utilidade pública.
Contamos com o apoio dos colegas parlamentares para a
aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno-

PROJETO DE LEI No 688196
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Nossa

Senhora do Desterro, com sede no Município de Igarapé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lp - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária Nossa Senhora do Desterro, com sede no Município
de Igarapé.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Ivair Nogueira
Justificação: Constituída em 10/11/85 com a finalidade de

organizar e promover a melhoria da comunidade mediante a
realização de cursos, campanhas e mutirões, a Associação
Comunitária Nossa Senhora do Desterro é uma sociedade civil
sem fins lucrativos, com personalidade jurídica própria. Por
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isso mesmo, os membros de sua diretoria, de reconhecida
idoneidade, nada percebem pelo exercício de suas funções.
Em virtude da relevância dos serviços assistenciais e

filantrópicos prestados pela entidade e constatando-se o
cumprimento dos requisitos para a declaração de sua
utilidade pública, contamos com o apoio dos parlamentares
com assento nesta Casa à aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o Projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NO 689196
Dá a denominação de Rodovia Rúbio Ortiz Von Bentzeen

Rodrigues ao trecho da Rodovia MG-10 que liga o Município de
Conceição do Mato Dentro à ponte sobre o córrego Vacaria.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica denominado Rodovia Rúbio Ortiz Von Bentzeen
Rodrigues o trecho da Rodovia MG-10 que liga o Município de
Conceição do Mato Dentro á ponte sobre o córrego Vacaria-
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Romeu Queiroz
Justificação: Rúbio Ortiz Von Bentzeen Rodrigues, filho do

também engenheiro Oscar Von Bentzeen Rodrigues e da Sra.
Maria do Rosário Cunha Mello Von Bentzeen Rodrigues, nasceu
em 21/6/29, nesta Capital, formando-se em Engenharia Cimica
Industrial pela Universidade Federal do Paraná em 195:.
Grande empreendedor, destacou-se por serviços prestados ao
Estado, atuando na ECT. na PETROBRAS, no DER-MG e na
USIMINAS. Fundou e presidiu a Construtora Rodominas 5.4.,
responsável pelo desenvolvimento de várias regiões por meio
de importantes obras de restauração, implantação e
pavimentação de estradas.
Nada mais justo Que emprestar o nome desse ilustre cidadão
ao trecho rodoviário mencionado. Afinal de contas, o Sr.
Rúbio Ortiz foi desses pioneiros que contribuíram
decisivamente para a grandeza de Minas Gerais.
Por certo este parlamento, reconhecendo o significado do

trabalho por ele desenvolvido, se empenhará na aprovação
deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Administração Pública, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NO 690/96
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do
Distrito de Monsenhor Izidro, com sede no Município de
Conselheiro Lafajete.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Moradores do Distrito de Monsenhor Izidro, com sede no
Município de Conselheiro Lafaiete.
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Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Francisco Ramalho
Justificação: A Associação de Moradores do Distrito de

Monsenhor Izidro é sociedade civil sem fins lucrativos,
políticos ou religiosos, com prazo indeterminado de duração,
que tem como finalidades principais estudar os problemas
relativos à melhoria e à adaptação do ambiente urbano às
aspirações coletivas; fazer gestões junto ao poder público
para a solução dos problemas do distrito; articular-se com o
comércio, a indústria e a população a fim de solucionar
adequadamente esses problemas; desenvolver atividades
recreativas, sociais, esportivas, assistenciais e culturais
que estiverem ao seu alcance.
Evidencia-se, pois, o caráter de utilidade pública da

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

REQUERIMENTOS
NQ 1.085/96, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando

se consigne nos anais da Casa voto de congratulações com as
mulheres mineiras pelo Dia Internacional da Mulher.

rqg 1.086/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Professor Francisco Nora, localizada no Município
de Tarumirim, por seus 24 anos de fundação.
NQ 1.087/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Deus, Caridade e Justiça, localizada no Município
de Pirapora, por seus 59 anos de fundação.
NQ 1.088/96. do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Águias de Minas, localizada no Município de
Contagem, por seus nove anos de fundação-
NQ 1.089/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Luzes do Guia, localizada nesta Capital, por seus
61 anos de fundação.
Ng 1.090/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Fraternidade, Justiça e Trabalho, localizada no
Município de Guaxupé, por seus 43 anos de fundação.
NQ 1.091/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Professor Paulo dos Santos, localizada no Município
de Gurinhatã, por seus 12 anos de fundação.
NQ 1.092/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nós anais da Casa voto de congratulações com a Loja
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Maçônica Deus e Liberdade, localizada no Município de
Taiobeiras, por seus 17 anos de fundação. -
Ng 1.093/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Fênix, localizada no Município de Araguari, por
seus 21 anos de fundação.
Ng 1.094/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Perfeita união, localizada no Município de Além
Paraíba, por seus 61 anos de fundação.
Ng 1.095/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Vale do Rio Grande, localizada no Município de
Iturama, por seus 17 anos de fundação.
NQ 1.096/96. do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Sol Nascente, localizada no Município de Guanhães,
por seus 13 anos de existência.
NQ 1.097/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Fraternidade Riobranquense, localizada no Município
de Visconde do Rio Branco, por seus 46 anos de fundação.
NQ 1.098/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçónica José Garibaldi, localizada no Município de Nova
Lima, por seus 97 anos de fundação.
Np 1.099/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Luzes da Conquista, localizada no Municínio de
Itaguara, por seus oito anos de fundação. (- Distrit-.idos à
Comissão de Educação.) -
Ng 1.100/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Município de Felicio dos Santos por seus 33 anos de
existência.
NQ 1.101/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Município de São Gonçalo do Rio Preto, por seus 33 anos de
existência.
Ng 1.102/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Município de Francisco Dumont, por seus 33 anos de
existência.
No 1-103/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Município de Santa Fé de Minas, por seus 33 anos de
existência.
NQ 1.104/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Município de Morro da Garça, por seus 33 anos de existência.
No 1.105/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Município de Canaã, por seus 33 anos de existência.
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NQ 1.106/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Município de Lagoa dos Patos, por seus 33 anos de
existência. -
NQ 1.107/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Município de Buritizeiro, por seus 33 anos de existência.
NQ 1.108196, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Município de Presidente Kubitschek, por seus 33 anos de
existência. (- Distribuídos à comissão de Assuntos
Municipais.)
NQ 1.109/96, do Deputado Durval Ângelo, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
retirada de tramitação do Projeto de Lei nQ 650/96. (- A
Comissão de Justiça.)
- São, também, encaminhados à Mesa requerimentos dos
Deputados Dimas Rodrigues, Jorge Hannas, Romeu Queiroz e
Geraldo Santanna e outros.

COMUNICAÇÕES
- São, também, encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão
de Saúde e Ação Social e dos Deputados Paulo Schettino,
Sebastião Navarro Vieira e Francisco Ramalho (3).

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência, neste momento, interrompe

os trabalhos ordinários para, nos termos do l Q do art. 23
do Regimento Interno, destinar a 11 parte da reunião à
comemoração do Dia Internacional da Mulher.

Nomeação de Comissão
o Sr. presidente - Esta Presidência nomeia os Deputados
Francisco Ramalho, Bilac Pinto e Toninho Zeitune para, em
comissão, introduzirem no recinto do Plenário as autoridades
e os demais convidados.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento ã
mesa o Exmo. Deputado Tarcísio Henriques, Secretário da
Justiça, representando, nesta solenidade. S. Exa. o
Governador do Estado, Eduardo Azeredo; as Exmas. Sras. Maria
Elvira, Deputada Federal; Heloisa Azeredo, Presidente do
SERVAS, uma de nossas homenageadas; Orcanda Andrade Patrús.
Presidente da ASFAS; Maria de Lourdes Prata Pace, Presidente
do Conselho Estadual da Mulher; o Exmo. Prof. Aluisio
Pimenta, Magnifico Reitor da Universidade do Estado de Minas
Gerais, e a Exma. Sra. Maria do Rosário Oliveira Costa,
também nossa homenageada.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião à
comemoração do Dia Internacional da Mulher.

Execução do Hino Nacional
O Sr. Presidente - convido todos os presentes a ouvir o

Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão,
autora do requerimento que suscitou esta comemoração.
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Palavras da Deputada Elbe Brandão

Sr. Presidente, Sra. Heloisa Azeredo, Deputada Maria
Elvira, Sra. Orcanda Patrús, companheira Maria do Rosário,
autoridades presentes, Deputadas, Deputados, funcionários
desta Casa, imprensa, senhoras e senhores, inicio esta
homenagem pelo Dia Internacional da Mulher tomando
emprestado a Santo Agostinho um de tantos dos seus
memoráveis ensinamentos: "Mesmo que tu já tenhas feito uma
longa caminhada, há sempre um caminho a fazer".
Somos, nós mulheres, ao mesmo tempo, ainda que às portas do
ano 2.000, sempre desbravacoras, eternas aprendizes.
Vem de nossas entranhas o ensinamento: mês a mês nosso

organismo se prepara para receber um novo ser e, quando não
ocorre a fecundação, se frustra, mas não esmorece, e o ciclo
vital continua.
Somos diferentes, os hormônios nos impelem a atitudes mais
emocionais No entanto, não impedem que sejamos aguerridas e
solidárias, aprendizes. Chiquinha Gonzaga foi mais longe;
tendo que escolher entre o casamento e a música, disse: "Não
concebo a minha vicia sem harmonia".
No último dia 8, muito, mas muito se falou, se escreveu e
se mostrou sobre a mulher. Há que se observar que a ótica
mudou. Mudou porque a mulher aprendeu a olhar à frente.
Talvez, inspirada no Rei Salomão, que com sua sabedoria
disse: "Teus olhos devem olhar à frente, para que tua vista
preceda os teus passos".
E foi por ter olhado à frente que, com orgulho, hoje,
podemos dizer que em 1995 a grande conquista para nós
mulheres, o fruto que vamos colher é entrar na disputa
eleitoral com uma divisão mais eqüitativa do poder
Agradecemos às mulheres que nos representam no Congresso
Nacional. Aqui, conosco, a amiga Deputada Maria Elvira
Aproveito a oportunidade para comunicar que a Deputada
Maria Olivia e eu tomamos posse na última sexta-feira,
exatamente no Dia Internacional da Mulher. como Conselheiras
do Conselho Estadual da Mulher, um presente do Governador
Eduardo Azeredo que esperamos retribuir representando, à
altura, esta Casa e as mulheres de Minas.
No entanto, é lamentável que ainda tenhamos que citar o

seguinte dado estatístico: a cada quatro minutos, no mundo,
uma mulher sofre um ato de violência.
Peço licença, Sr. Presidente, para ler um ato de desagravo
à Presidente do International Women's Club of Belo
Horizonte, entidade filantrópica instalada em 58 países. A
Presidente, Sra. Beatriz Mela Azevedo, casada, separada e
mãe de três filhos, na ante-véspera do último Natal,
apresentando um quadro de depressão profunda, enforcou-se
sufocada pela pressão psicológica e econômica exercida pelo
seu ex-marido, durante longos anos. Casos como esse se
repetem em todas as camadas sociais:
"Pelo exposto, as mulheres do International Women's Club of

Belo Horizonte vêm manifestar o seu repúdio a mais essa
violência conjugal e solicitar o seu registro nos anais
desta egrégia Casa, esperando contar com o apoio do Poder
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Legislativo, em favor de todas as mulheres que no seu
cotidiano passam por situação de violência.
Sr. Presidente, senhores, senhoras, a questão da violência
contra a mulher já foi tratada nesta Casa. E nossa esperança
que, em tempo não muito longínquo, nesta caminhada aconteça
o encontro e o cruzamento da plataforma de Beijing com o
desenvolvimento, a justiça e a paz para a humanidade. Aqui,
na Assembléia, está em andamento a Comissão Especial que
estuda a implantação da plataforma de ação. Seguindo a
orientação da Conferência Mundial da Mulher, estamos em fase
de elaboração de um projeto de lei relativo a financiamento
para habitação, com um espaço definido para as mulheres que
são arrimo de família.
Já disseram que as mulheres são poéticas demais quando
fazem discursos. Para Guimarães Rosa, a poesia pode ser a
demonstração da mais dura verdade dos fatos.
O trabalho é árduo, mas muito gratificante, dá-nos a

oportunidade de buscar realizações. Temos aqui Maria do
Rosário Oliveira Costa, que é o exemplo da liderança no
campo. Em Bocaiúva, realiza um trabalho impar em sua
comunidade. Aprende e ensina. Não deixa pergunta sem
resposta. Busca e obtém resultados para as trabalhadoras
rurais na comunidade de Catarina Obrigada por aceitar nossa
homenagem.
Sra. Heloisa Azeredo e Dra. Orcanda Ratrús. estamos apenas
começando. Podemos e, com certeza, faremos ainda muito mais,
porque entendemos que temos exemplos a serem seguidos.
Sr. Presidente, aqui nesta Casa, como de resto em minha
vida, sou aprendiz, também. Assim, peço licença a V. Exa.
cara prestar uma homenagem, através de duas funcionárias, a
todos que aqui trabalham nos ajudando nesta difícil tarefa
de legislar.
Chamo a Sra. Maria das Dores Abreu Amorim, a nossa querida
Dorinha, do Apoio ao Plenário, para receber esta placa, com
os seguintes dizeres: A Maria das Dores Amorim a homenagem
da Deputada Elbe Brandão e de todos os nossos colegas desta
Casa no transcurso do Dia Internacional da Mulher, pela sua
permanente disposição e atenção em nos auxiliar nesta tarefa
de legislar. Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, Belo Horizonte, 8 de março de 1996.!!
Hoje é o Dia do Bibliotecário. Assim, chamo a Sra. Edith de
Andrade Roque, Gerente-Geral de Documentação e Informação,
bibliotecária, para receber esta placa, com os seguintes
dizeres: !!A Edith de Andrade Roque a homenagem da Deputada
Elbe Brandão e de todos os Deputados desta Casa no
transcurso do Dia Internacional da Mulher pea sua
permanente disposição e atenção em nos auxiliar nesta tarefa
de legislar. Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, Belo Horizonte, 8 de março de 1996!!.
Essa é a forma de demonstrar o nosso carinho e respeito por

aqueles que nos subsidiam com informações precisas a tempo e
a hora.
Parabéns, mulheres de Minas; parabéns, mulheres do mundo.

Entrega de Placas
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O Sr. Presidente - Esta Presidência tem o prazer de
convidar a Deputada Maria Olivia para entregar à Ora.
Heloisa Maria Penido de Azeredo placa alusiva à comemoração,
COMO homenagem desta Assembléia, do Dia Internacional da
Mulher, com os seguintes dizeres: "A ela, como uma homenagem
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no
transcurso do Dia Internacional da Mulher, pela
sensibilidade e empenho no trato das questões da mulher
mineira, em todos os segmentos sociais"-
Solicito à Ora. Maria de Lourdes Prata Face que entregue à
Deputada Federal Maria Elvira placa com os seguintes
dizeres:"A Deputada Maria Elvira, homenagem da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, no transcurso do "Dia
Internacional da Mulher", pela sua luta permanente em defesa
dos direitos da mulher na sociedade brasileira".
- Procede-se à entrega da placa.
O Sr. Presidente - Solicito à Deputada Elbe Brandão que
entregue à Ora. Drcanda Rocha Andrade Patrús placa com os
seguintes dizeres: "A homenagem da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, no transcurso do "Dia Internacional
da Mulher', pelo exemplo profissional e pela contribuição
pessoal pelas causas da mulher mineira".
- Procede-se à entrega da placa.
O Sr. Presidente - Esta Presidência se permite entregar à
sindicalista Maria do Rosário Oliveira Costa placa com os
seguintes dizeres: "A homenagem da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, no transcurso do "Dia Internacional
da Mulher", pelo persistente trabalho desenvolvido na área
rural, visando à organização das mulheres e à melhoria de
vida dos trabalhadores".
- Procede-se à entrega da placa
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Federal Maria
Elvira, para falar em nome das homenageadas.

Palavras da Deputada Federal Maria Elvira
Boa tarde para todos. Gostaria, antes de cumprimentar as
autoridades, de desculpar-me pelo atraso e dizer que o
assunto que me levou, hoje pela manhã, ao Rio de Janeiro é,
também, de grande interesse para Minas Gerais. Levamos um
grande grupo de microempresãrios da Zona da Mata e do Sul de
Minas para audiência com o Sr. Diretor de Planejamento do
BNDES, a respeito da elaboração de um plano, de um estudo do
momento econômico brasileiro que vise a compatibilizar as
pequenas e as microempresas, em especial nas regiões que
empregam mão-de-obra feminina para garantir a excelência de
sua produção nas áreas de confecção, malharia e calçados.
Sr. Presidente, meu caro colega e amigo Deputado Agostinho
Patrús; Deputado Tarcisio Henriques, Secretário da Justiça e
representante, do Governador Eduardo Azeredo; Exma. Sra.
Dra. Heloisa Azeredo, a quem trago um abraço especial pela
admiração que já lhe tinha, muito antes de ser a primeira-
dama deste Estado; Exma. Sra. Ora. Orcanda Andrade Patrús,
Presidente da ASFAS, grande médica, grande professora
universitária em nosso Estado; Exmo Sr. Professor Aluisio
Pimenta, querido e Magnifico Reitor da UEMG, pela qual luta
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há tantos anos; Exma. Sra. Ora. Maria de Lourdes Prata Pace,
Presidente do Conselho Estadual da Mulher, reconduzida ao
cargo, há poucos dias, pelo Sr. Governador; Ilma. Sra. Maria
do Rosário Oliveira Costa, a quem cumprimento pelo trabalho
que vem desenvolvendo na área rural, uma área tão importante
para a atividade feminina; Srs. Deputados, Srs. Lideres,
senhoras e senhores, uma palavra especial para minhas amigas
Deputadas Estaduais desta Casa: num universo tão masculino,
temos a presença da Maria Olivia, da Elbe e da Maria José
Haueisen. E uma emoção, para mim, voltar a esta tribuna, que
ocupei durante oito anos de minha vida. Quantas vezes estive
aqui falando, principalmente da mulher, mas não menos da
educação, da saúde, dos direitos dos cidadãos, dos problemas
de Minas, de Belo Horizonte, do nosso Estado e do nosso
País.
Hoje, atuo como Deputada Federal, representando nosso
Estado em Brasilia, no Congresso Nacional, e volto para
falar em mais uma reunião pelo Dia Internacional da Mulher,
que foi no último dia 8 e é comemorado neste dia 12 pela
Assembléia, reunindo as mulheres do nosso Estado, suas
principais lideranças para refletir, mais uma vez, sobre a
luta da mulher, sua história e a importância cada vez maior
de que incrementemos sua participação e sua valorização no
mundo moderno. Escolhi para abordar, aqui, o mesmo tema
sobre o qual falei, há poucos dias, no Senado Federal, em
reunião de que participaram também a Senadora Júnia Marise e
representantes de outros partidos. Cada uma, a pedido da
Deputada Federal Marta Suplicy, falou de um tema caro,
importante na vida da mulher brasileira. A mim, coube falar
sobre a mulher no trabalho. Nós, que entendemos o trabalho
como a grande forma de promoção social do ser humano,
queremos, hoje, falar um pouco sobre o mundo da mulhe' e do
trabalho, mostrando seus números e as estatísticas que,
ainda hoje, são negativas quanto ao crescimento da mulher.
Entender o trabalho simplesmente como um meio de que se

serve o ser humano para prover o seu próprio sustento e o de
sua família é apreender somente parte da questão. O
significado do trabalho transcende amplamente esse aspecto,
na medida em que representa a expressão própria da
personalidade humana. Pelo trabalho, o ser humano se insere
na sociedade e participa da história da construção de sua
nação.
Se assim o entendemos, incompreensível se torna que alguém
negue a qualquer ser humano o direito que é seu de integrar
o esforço comum na busca do destino, ou que se anteponham
estorvos e obstáculos ao exercício desse direito.
No entanto, companheiras, não ignoramos que a tais
embaraços e dificuldades as mulheres estejam sujeitas,
incompreensivelmente, no mundo moderno. Não há como explicar
Que, neste momento histórico em que nos tornamos - e, de uma
certa forma. toda a sociedade - mais e mais conscientes dos
benefícios que advirão de um olhar feminino deitado sobre os
problemas da flumanidade, de quanto está a carecer a
sociedade da nova perspectiva que lhe trará a visão própria
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da mulher, venham embaraçar sua presença efetiva e o
desenvolvimento de seu fazer, de seu labor. Ainda hoje, são
criados obstáculos e embaraços à participação da mulher na
sociedade, através do trabalho. Isso, quando o mundo todo
sabe que a visão feminina é fundamental para a transformação
da sociedade.
Alegarão muitos que a participação feminina no mercado de
trabalho brasileiro vem crescendo significativamente. Com
efeito, é verdadeira essa afirmação. Nos últimos 20 anos,
quase dobrou o número de mulheres economicamente ativas no
Brasil. São, hoje, 23 milhões de mulheres trabalhadoras e
outras 800 mil que buscam emprego. Calcula-se que, na virada
do século, elas deterão 40% dos postos de trabalho no
Brasil
Essa é, sem dúvida, uma boa noticia, porém não tão boa

quanto possa parecer. E preciso diminuir a exclusão da
mulher do mundo do trabalho - e é preciso que estejamos
atentos, toda a sociedade e, nós, mulheres, particularmente,
para que ela não seja reativada com o aumento do desemprego,
real ameaça que hoje pesa sobre os trabalhadores.
Continua o trabalho da mulher a ser explorado. A presença
da mulher concentra-se, esmagadoramente, nas profissões
ditas femininas, menos prestigiadas e, conseqüentemente,
mais mal pagas. Como bem observa Roberto Ventosa, professor
de Recursos Humanos da Fundação Getúlio Vargas e doutor em
Estudos do Género pela Universidade de Cambrigde, na
Inglaterra, as mulheres cresceram nas profissões
consideradas secundárias, que não geram o trio poder-
prestígio-riqueza.
Segundo dados do IBGE, o salário global das mulheres é 43%

menor que o dos homens. E essa disparidade está presente em
todos os setores: ainda q ue no desempenho de tarefas iguais
ou assemelhadas, não percebem as mulheres o mesmo que seus
colegas homens. Exemplo contundente é a situação espelhada
pelos dados do Ministério do Trabalho, que dão conta de que,
mesmo no serviço público, onde se presume que haja
igualdade, existe evidente discriminação contra a mulher. Em
1988, no serviço público, o vencimento das funcionárias
mulheres equivalia a 3,4 salários mínimos. Então, vejam: 4,8
salários mínimos para os homens, 3,4 para as mulheres.
Nos casos em que a função exigia escolaridade de nel

superior e, hoje, as mulheres estão fortíssimas nas
universidades, ocupando mais da metade dos bancos
universitários, os homens percebiam 7,1 salários mínimos, as
mulheres não passavam de 4,7, diferença de quase a metade.
Quando se consideram os cargos de maior prestigio, a
disparidade salarial aumenta. Gerentes ou administradores
homens ganhavam, em média, 15,2 salários mínimos por mês, e
as mulheres, em média, ganhavam 8.3 salários mínimos, ou
seja, a metade.
Só excepcionalmente as mulheres têm conseguido a ascensão

ao topo de suas carreiras. Entre os executivos, as mulheres
não passam de 2%.
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Esse estado de coisas, senhoras e senhores, companheiras,
ainda que insatisfatório, já é o resultado de vitórias
obtidas por meio de longa luta nossa pelo direito da mulher
ao trabalho, e a Constituição de 1988 representa um marco
importante nessa luta.
Cumpre, agora, que nos empenhemos todos. Deputados e
Deputadas, Senadores e Senadoras, entidades e sociedade
civil de Minas e de todo o Brasil para que as conquistas de
1988 sejam implementadas.
Cinqüenta e nove proposições, apenas hoje, visando a
regulamentar a Constituição e a abalizar uma nova concepção
legal da mulher no mundo do trabalho tramitam atualmente no
Congresso Nacional. A seu percurso nesta Casa cumpre que
estejamos todas muito atentas.
Companheiras, não há como prescindir da edição de leis e do
estabelecimento de políticas que tenham por objetivo prover
as mulheres das condições indispensáveis ao seu pleno
desenvolvimento como co-participantes na construção da
história do Brasil. No entanto, isso não é o bastante.
Imprescindível é que essa co-participação se faça de maneira
diferenciada, que a chegada das mulheres ao mundo moldado
pela visão masculina resulte em uma verdadeira revolução.
E nós, na última quinta-feira, participamos, no Ministério
da Justiça, de um momento importante para o movimento de
mulheres brasileiras, quando o Conselho Nacional lançou uma
campanha em que oferece à sociedade civil uma videoteca
sobre a história da mulher.
Como bem observa a socióloga Rosiska Darcy de Oliveira,
Presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher,
quando as mulheres começaram, há 20 anos, a negociar sua
entrada no mundo dos homens, fizeram-no com um certo
complexo de inferioridade.
Era corno se dissessem: "Eu posso ser exatamente como você.
Posso fazer tudo o que você faz." E claro que elas podiam
fazer tudo, mas houve uma negociação em que se escondeu o
feminino como se fosse um defeito.
A grande inovação do próximo milênio será o feminino como
feminino. E haverá de ser essa a idéia a nos guiar nas
nossas ações: ocupar o nosso espaço no mundo do trabalho e
das decisões políticas com uma qualidade diferente,
afirmando o ponto de vista da mulher e nosso ponto de vista
ser c próprio, o das mulheres e só das mulheres. E dessa
integração das duas visões, feminino e masculino,
complementando-se e harmonizando-se, que se beneficiarão
homens e mulheres, que, juntos, haverão de construir um
mundo melhor.
E com um abraço feminino e feminista, comprometido com as

mulheres mineiras e brasileiras, com a justiça social, com o
desenvolvimento sustentado, principalmente com o novo mundo,
em que o olhar feminino seja profundamente aceito e
respeitado, que me despeço, parabenizando todas nós pelo Dia
Internacional da Mulher, e a esta Casa, por continuar essa
tradição implantada há tantos anos, símbolo da luta, da



história e do futuro que nós, mulheres, queremos construir.
Muito obrigada.

Palavras do Sr. Presidente
A realização de sessão especial no Palácio da Inconfidência
ao ensejo do Dia Internacional da Mulher dá-nos a
oportunidade de constatar que cresce a importância da
participação feminina nos vários setores da vida brasileira.
Entretanto, ao nos encontrarmos aqui novamente, para render

homenagem àqueles que, seja em posições sociais de destaque,
seja no anonimato da rotina cotidiana, contribuem
efetivamente para que o mundo seja mais justo, não podemos
nos furtar ao sentimento de responsabilidade. A presença
atuante das mulheres na sociedade, em todos os tempos, como
o exemplifica a atuação das homenageadas Deputada Maria
Elvira, Heloísa Maria Penido de Azeredo, Maria do Rosário
Oliveira Costa e Orcanda Rocha do Amaral Patrús, contrasta
com a discriminação e com as condições de vida a que
multidões delas continuam submetidas.
De um lado, ninguém mais questiona o relevo da intervenção
feminina ao longo da história, deixando nela as marcas de
sua inteligência e sensibilidade.
A mulher se fez presente, de modo inegavelmente positivo,
nas muitas etapas da civilização. Na Roma antiga, avultava a
figura da "mater famílias", a matriarca que se impunha pelas
altas virtudes e salutar influência no ambiente familiar e
comunitário.
Na Idade Média, temos a esposa do senhor feudal a ger- com

proficiência os domínios do marido, enquanto este, ausente,
se empenhava na nobre causa das Cruzadas,
Na Idade Moderna, finalmente, o traço do elemento feminino

faz-se sentir em praticamente todos os campos. Multiplicam-
se os nomes das grandes estadistas, a exemplo de Elizabeth
1, da Inglaterra, e Catarina, a Grande, da Rússia.
No Brasil, esse traço revelou-se marcante desde a

descoberta. Das brumas do mito e das lendas surgem formosas
Paraguaçu e Bartlrz. bravas companheiras de João Ramalho e
Caramuru. Nas montanhas de Minas, Bárbara Heliodora e
Manha de Dirceu fizeram-se heroínas e inspiradoras da
Inconfidência Mineira, reservas inesgotáveis de firmeza e
ânimo quando os companheiros ameaçavam fraquejar. Diante da
grandeza de Anita Garibaldi, Ana Néri e Isabel, a Redentora,
dobraram-se os luminares do Império No século que ora
termina, o mundo conheceu excepcionais mulheres que fizeram
a história atuando em praticamente todos os setores da
atividade humana. Em nosso Pais, apontar nomes é impossível
tarefa, tal a quantidade de brasileiras que se notabilizaram
na política, na administração pública, na literatura, na
ciência, na música, nas artes plásticas, no universo dos
negócios.
Não obstante tudo isso, não podemos nos esquecer de que a
comemoração de hoje teve origem a partir de um episódio de
sofrimento e luta: operárias que batalhavam por melhores
condições de trabalho pereceram em horroroso incêndio.
Quando, em 1910, com inspiração no infausto acontecimento se



278

instituiu o Dia Internacional da Mulher, estava claro que,
mesmo o século XX, o século do progresso e das conquistas,
ainda não haveria de conseguir resgatar a grandeza da
condição feminina.
Quase 90 anos se passaram e há que se reconhecer,
entretanto, serem ainda consideráveis as limitações impostas
as mulheres na atualidade, um relatório da ONU chegou mesmo
a classificá-las como o maior grupo de excluídos do mundo.
Embora constituam metade da população do planeta, e 40% da
força de trabalho, são também dois terços do total de
analfabetos; seu salário médio corresponde, em regra, a 50%
do estipêndio masculino, e apenas 5% dos cargos de direção
lhes são reservados nas empresas.
Na vida pública, conquanto perfaçam metade do eleitorado
mundial, ocupam menos de 4% dos cargos dos ministérios. Em
nosso Pais, o número de eleitoras é da ordem de 50% do
total, porém o sexo feminino no parlamento não ultrapassa os
5%_
Não obstante, não devemos pintar o quadro com tintas apenas

sombrias. Há notáveis conquistas a comemorar.
No contexto brasileiro, esses avanços traduzem-se numa

série de acontecimentos auspiciosos, corno a obtenção do
direito do voto, em 1932; a realização da 1 Assembléia
Nacional de Mulheres; vinte anos mais tarde a implantação do
Movimento Feminino pela Anistia, no ano de 1975; e as
iniciativas contemporâneas em seu favor, a exemplo dos
conselhos da mulher e das delegacias especializadas.
Esse progresso nota-se, também, na legislação. A
Constituição Federal de 1988, a partir de seu art. 5p,
consagra os direitos das cidadãs e o princípio de igualdade
dos sexos. Mais especificamente, chegou-nos, em boa hora e
na mesma linha, a Lei Estadual nQ 11.039, de 14/1/93, que
veio arejar os horizontes da profissional mineira, ao impor
sanções contra abusos no ambiente de trabalho. Outra vitória
materializou-se com a Lei Federal nQ 9.100, de 29/9/95, que
assegura ás mulheres, já nas próximas eleições municipais, o
percentual mínimo de 20% nas listas partidárias de
candidatos. São esses alguns exemplos de que, também no
campo legal, procura-se proteger os direitos femininos.
E oportuno mencionar, também, que o Governo Federal está

anunciando, nesta data, um pacote de medidas visando ao bem-
estar da mulher. Inclui proposta de alteração do Código
Penal, para tornar mais efetivas as punições contra o
estupro e o atentado ao pudor, além de programa visando à
saúde feminina e de projeto para eliminar a discriminação no
campo educacional. A instituição de cursos
profissionalizantes completa a proposição em sintonia com a
pauta da IV Conferência Internacional da Mulher, realizada
na China, no ano passado.
A bancada feminina desta Casa, composta pelas Deputadas
Maria José Haueisen, Maria Olivia e Elbe Brandão, se
quantitativamente modesta, é qualitativamente de altissimo
nível. Sua participação em nossos trabalhos é testemunho
dessa realidade.



Terminaríamos recordando que o cristianismo considera
mulher e homem à imagem de Deus. E Deus é completude e
perfeição. Feminino e masculino são as duas faces da mesma
moeda, os dois lados do mesmo tecido. Os vícios de nossa
civilização têm, muitos deles, origem num ser humano
fragmentado por processos excludentes e discriminatórios.
Reintegrá-lo é tarefa de todos. Já disse Tolstoi que a
mulher é o domingo, mas o inteiro tempo de felicidade. Razão
por que celebrar o Dia Internacional da Mulher é fazer-nos
felizes, é tornar-nos cada vez mais conscientes da
necessidade de promover a realização integral do ser humano
num mundo de equilíbrio, harmonia e justiça.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos

Za PARTE (ORDEM DO DIA)
1? Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à ia Pa-te. a
Presidência passa à 2 parte da reunião, com a la fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Saúde e Ação Social - aprovação, na 6a Reunião
Extraordinária, do Projeto de Lei no 646/96, do Deputado
Romeu Queiroz (Ciente. Publi que-se.); e pelos Deputados
Paulo Schettíno - falecimento do Sr. Rudyard Batista Matias,
em Novo Cruzeiro; Sebastião Navarro Vieira - falecimento do
Sr. Vinicius Ferrari, em Poços de Caldas (Ciente. Oficie-
se.); Francisco Ramalho (3) - indicação do Deputado Arnaldo
Canarinho como 19-Vice-Líder; do Deputado Ailton Vilela como
29-Vice-Lider e do Deputado Mauri Torres como 39-Vice-Líder,
todos da Bancada do PSDB (Ciente. Publique-se. Cópias ás
Lideranças e à Gerência-Geral de Apoio ás Comissões.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Geraldo

Santanna e outros, em Que solicitam, na forma regimental, a
convocação de reunião especial desta Casa para homenagear a
memória do ex-Governador José de Magalhães Pinto, falecido
no dia 6/3/96, no Rio de Janeiro. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso XXI do art. 244
do Regimento Interno e, oportunamente, marcará a data da
sessão solene.
Requerimento do Deputado Jorge Hannas, em que solicita, na

forma regimental, ouvido o Plenário, seja atribuída votação
em regime de urgência para o Projeto de Lei nQ 653/96, nos
termos do Regimento Interno. Em votação, o requerimento.
Para encaminhá-lo, com a palavra, o Deputado Paulo
Schet t i no.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo

Schet t 1 no.
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O Deputado Paulo $cflettino - Sr Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, membros da imprensa,. pessoas
presentes nas galerias, estamos de pleno acordo com o
requerimento apresentado e aproveitamos a oportunidade para
vir a esta tribuna, mais uma vez, falar sobre a situação em
que se encontra a Polícia Civil.
Preocupado, retorno a esta tribuna para falar urna vez mais,

da dolorosa situação em que se encontram os policiais civis
do nosso Estado.
Os colegas Deputados são testemunhas dos meus
pronunciamentos nesta Casa, repetidamente, alertando as
autoridades superiores da Policia Civil e o Governo do
Estado, para a calamitosa situação salarial da classe
policial em geral, desde o carcereiro até o delegado. Nunca
é demais repetir: são aviltantes os rendimentos dessa
categoria de servidores públicos.
No entanto, mercê de um sentimento de responsabilidade e de
brio profissional, arrostando com todos os sacrifícios e
riscos inerentes ã profissão, os nossos policiais continuam
a se dedicar à defesa da sociedade no combate à
criminalidade, resguardando o bom nome e a tradição da
instituição, fazendo-a credora da confiança de nossa
população, conforme têm certificado as manifestações
espontâneas dirigidas aos nossos veículos de comunicação.
Entretanto, cumpre advertir: esse senso de responsabilidade
profissional, essa dedicação extremada, esse enfrentamento
desigual das organizações delituosas de toda natureza, sem
um mínimo de reconhecimento das autoridades governamentais,
está atingindo um limite de exaustão altamente perigoso.
O jornal "Estado de Minas", de hoje, em sua manchete
principal da ia página estampa, com propriedade, o que vem
ocorrendo: "Abandono Revolta Policia civil", apresentando na
página denominada "Policia", a fls. 17, outra do mesmo
vigor: "Policia está a um passo da revolta".
Nada mais correto e oportuno.
Na matéria que justifica essas manchetes, o importante
jornal, através de meritório trabalho de pesquisa e
verificação junto às bases de sustentação da instituição,
que são as delegacias, as associações de classe, chegando
até às próprias células familiares dos sofridos policiais,
traça um retrato fiel da situação vigente.
Policiais acometidos de graves enfermidades, entre as quais

a AIDS, completamente desassistidos, policiais assassinados
no cumprimento de seu dever, deixando suas famílias em
estado de extrema penúria, policiais sendo obrigados a
enfrentar terceiro e até quarto turno de trabalho em
empresas privadas para complementar seus minguados
rendimentos, com evidente prejuízo à sua saúde e desgaste em
sua atividade principal, policiais se dirigindo diariamente
á Associação dos Servidores da Policia Civil, para receber
alimentação gratuita por não disporem de recursos para fazer
face a essa necessidade, policiais morando em favelas ao
lado de marginais, por não existir um plano habitacional
para a categoria, policiais sofrendo dificuldades quase
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intransponíveis para obter assistência médica, enfim,
policiais submetidos a uma série enorme de agruras que
somente aqueles que com eles convivem podem sentir.
Repito o que já disse desta tribuna, em inúmeras

oportunidades: a nossa Policia Civil é das melhores do Pais,
mas, desgraçadamente, está, por outro lado, dentre as de
pior remuneração no confronto com as de outros Estados.
As reportagens da imprensa mineira, em geral, têm refletido
a grave crise que atormenta a segurança pública em Minas.
O Governo, infelizmente, tem se omitido no enfrentamento

dessa crise.
Nunca é demais enfatizar a situação em que se encontram

organismos policiais de outros Estados, minados pela apatia
e corrupção, com danosas conseqüências para a população, que
fica á mercê da ação dos marginais, tornando-se refém de si
prôp 'ia, não contando com a tranqüilidade e a segurança a
que az jus, pois deveria ser, em última instância, a
destinatária desses serviços que sustenta com o pagamento de
taxas e impostos.
E absolutamente necessário que se faça uma reflexão
profunda sobre a situação atual dos policiais civis e de sua
instituição, sob pena de nos enveredarmos para os mesmos
caminhos desastrosos em que entraram irmãos nossos em outros
Estados.
Reitero ao Sr. Governador do Estado que assuma,
pessoalmente, a decisão de por cobro a esse estado de
coisas.
Sabemos todos q ue esses problemas já vêm se agravando desde

muito tempo, não ocorreram somente em seu Governo.
Essas considerações, ainda que válidas, não resolvem a

questão. Não se pode esperar mais. Impõe-se a adoção de
soluções urgentissimas. O caos já está se instalando. Ou se
enfrenta racionalmente a situação ou se assume a
responsabilidade do que possa acontecer.
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Cumpra-se.
Requerimento do Deputado Romeu Queiroz, em que solicita
tramitação em regime de urgência para o projeto de lei de
sua autoria que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária para o Desenvolvimento de Carmópolis. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovar
permaneçam como se encontram. (- Pausa.). Aprovado.
o Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, peço verificação

de votação.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência vai
proceder á verificação requerida.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor do requerimento 15
Deputados; não houve voto contrário, portanto, não houve
'quorum' para a continuação dos trabalhos. A Presidência
torna sem efeito a votação do requerimento.

ENCERRAMENTO
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O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião,
convocando os Deputados para as extraordinárias de logo
mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 13, às 20 hora& e para
a especial de amanhã, às 9 horas, nos termos dos editais de
convocação, e, ainda, para a ordinária deliberativa da mesma
data, 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 342 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas e trinta minutos do dia dezenove de dezembro
de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Miguel Martini, Romeu Queiroz, Jairo
Ataide, ivair Nogueira e Ivo José (substituindo este ao
Deputado Marcos Helênio, por indicação da Bancada do PT),
membros da Comissão supracitada, e os seguintes membros das
Comissões a que se refere o art. 216, l, do Regimento
Interno: Deputados Carlos Murta, da Comissão de
Administração Pública; Paulo Piau e Elbe Brandão
(substituindo esta ao Deputado Arnaldo Canarinho, por
indicação da Bancada do PSDB), da Comissão de Agropecuária e
Politica Rural; João Batista de Oliveira, da Comissão de
Assuntos Municipais e Regionalização; Geraldo Santanna, da
Comissão de Constituição e Justiça; Almir Cardoso, da
Comissão de Defesa do Consumidor; Ajalmar Silva
(substituindo o Deputado João Leite, por indicação da
Bancada do PSDB), da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais; Gilmar Machado, da Comissão de Educação,
Cultura, Desporto e Turismo e Lazer; Carlos Pimenta
(substituindo o Deputado Ronaldo Vasconcellos, por indicação
da Bancada do PL), da Comissão de Meio Ambiente; e Bilac
Pinto (substituindo o Deputado Jorge Hannas, por indicação
da Liderança do PFL), da Comissão de Saúde e Ação Social.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Miguel
Martini, declara abertos os trabalhos e esclarece que a
reunião se destina a apreciar, em turno único, os pareceres
sobre o Projeto de Lei nQ 503/95, do Governador do Estado,
que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento
fiscal do Estado e do orçamento de investimentos das
empresas controladas pelo Estado para o exercicio de 1996, e
os pareceres sobre as emendas a ele apresentadas. Em
seguida, solicita ao Deputado Ajalmar Silva que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes- Encerrada a ia parte dos
trabalhos, passa-se à 2a fase da Ordem do Dia. O Presidente
passa a palavra ao relator, Deputado Romeu Queiroz,
designado nos termos do art. 135, § l Q, do Regimento
Interno, o qual emite parecer pela aprovação da matéria, em
turno único, com as Emendas ns 812 a 814 e 1.006 a 1.083; e
as Emendas ngs 62. 64 e 815 na forma de subemendas que
receberam o flQ 1; pela rejeição das Emendas ngs 1 a 42, 44 a
55, 57, 60, 61, 63, 65 a 179, 181 a 210, 213 a 289, 291 a
425, 427 a 455, 457 a 497, 499 a 676. 679 a 726, 728, 734 a



283 fN
811, 816 a 827, 829 a 843, 846 a 848, 850 a 874, 876 a 890,
892 a 895, 897 a 968, 973 a 1.005; pela prejudicial idade das
Emendas nQs 43, 56, 58, 59, 180, 211, 212, 290, 426, 456,
498, 677, 678, 727, 729 a 733, 828, 846, 849, 875, 891. 896
e 969 a 971; e pela retirada das Emendas ns 844 e 972.
Colocado em discussão e votação, são os pareceres aprovados
por unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1995.
Miguel Martini, Presidente - João Leite - Ivair Nogue'ra -

Gilmar Machado - José Henrique - Clêuber Carneiro. -
ATA DA 25a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
Ás dez horas do dia cinco de março de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Irani Barbosa, João Leite e Gilmar Machado,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Irani Barbosa, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Gilmar Machado que proceda á
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros Presentes. Prosseguindo, a
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar as
matérias da pauta e lê ofícios do Presidente da Câmara
Municipal de Uberaba e do Presidente do Diretório Central de
Estudantes - DCE - da UEMG. Após, distribui o Requerimento
no 1.019/96 ao Deputado João Leite. Passa-se á la fase da
Ordem do Dia. A Presidência procede á leitura de
requerimento de autoria do Deputado Simão Pedro Toledo. em
que solicita seja convidado o Dr. Paulo Ribeiro, ex-
Presidente da Fundação TV Minas Cultural e Educativa, para
prestar esclarecimentos sobre o processo de terceirização em
curso naquela estatal. Submetido a votação, é o requerimento
aprovado. O Deputado Gilmar Machado apresenta requerimento
em que solicita à Secretaria da Educação que o processo de
municipalização do CAIC de Ribeirão das Neves seja suspenso
e seja mais discutido pela Comissão. Colocado em votação, é
o requerimento aprovado. Passa-se à 3a fase da Ordem do Dia.
A Presidência submete a discussão e votação as seguintes
proposições, das quais é relator o Deputado Anderson Adauto:
no 2g turno, os Projetos de Lei ns 519/95, com parecer pela
aprovação na forma do vencido no lQ turno, 523, 525 e
544/95, com pareceres pela aprovação. Prosseguindo, o
Presidente submete a discussão e votação as seguintes
proposições, das quais é relator o Deputado Gilma' Machado:
no 2Q turno, Projeto de Lei nQ 545/95, com Pa-ecer pela
aprovação; no 1Q turno, Projeto de Lei nQ 169/95, com
parecer pela aprovação. Todas as malárias são aprovadas. Com
a palavra, o Deputado João Leite emite parecer mediante o
qual conclui pela aprovação do Requerimento nQ 1.019196.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. A
Presidência submete a votação, nos termos da Deliberação da
Mesa nQ 487, cada um por sua vez, os Requerimentos nQs 1.012
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a 1.017/96 e 1.020 a 1.023/95, que são aprovados. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para à próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 12 de março de 1996.
Anderson Adauto, Presidente - Gilmar Machado - Simão Pedro

Toledo.
ATA DA 32 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
As dez horas e quinze minutos do dia seis de março de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ivo José, Ronaldo Vasconcellos e
Wilson Trópia, membros da Comissão supracitada. Encontra-se
presente, também, o Deputado Elmo Braz. Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Ivo José, declara aberta
a reunião e solicita ao Deputado Ronaldo Vasconceilos que
proceda â leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
esclarece que a reunião se destina a apreciar o Projeto de
Lei nQ 579/95, do Deputado Alvaro Antônio, que institui,
entre os pescadores amadores e profissionais, a figura do
'amigo do rio'. Logo após, o Presidente faz a leitura da
seguinte correspondência recebida: Ofícios nQs 52/96, da
UFMG, convidando o Presidente desta Comissão para compor a
mesa de apresentação do lançamento da série do "Manual de
Saneamento e Proteção Ambiental para os Municípios"; 239/95,
da Procuradoria-Geral de Justiça (publicado no 'Diário do
Legislativo' do dia 1Q/3/96). O Presidente informa o envio
de oficio ao Presidente do conselho Municipal de Meio
Ambiente - COMAM -, em resposta à correspondência recebida
por esta Comissão, a qual contém denúncias dos moradores do
conjunto IAPI. A seguir, anuncia a presença da Sra. Gelva
Costa Rodrigues, da Comissão de Meio Ambiente da OAB-MG.
Passa-se à lsl fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação de proposições da Comissão. O Deputado Ronaldo
Vasconcellos apresenta requerimento em que solicita
audiência pública desta Comissão com entidades que
relaciona, para debater sobre o código de pesca. Colocado em
votação, é o requerimento aprovado. O Deputado Ivo José
passa a Presidência ao Deputado Ronaldo Vasconcellos e
apresenta requerimento em que solicita que esta Comissão
realize debate sobre o tema Arrendamento de Terras Públicas
a Empresas Reflorestadoras', com representantes da
RURALMINAS, do IBAMA e das entidades que menciona. Colocado
em votação, é o requerimento aprovado. O Deputado Ivo José
reassume a Presidência e passa à 22 fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições sujeita
à apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado Wilson
Trópia, relator do Projeto de Lei nQ 579/95, procede à
leitura de seu parecer, mediante o qual conclui pela
aprovação da matéria na forma do Substitutivo np 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. A
seguir, a Presidência passa a palavra à Sra. Gelva Costa
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Rodrigues, que faz exposição sobre a atuação da Comissão de
Meio Ambiente da OAB-MG. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença da convidada e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 13 de março de 1996.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Wilson Trôpia - Antônio

Roberto.
ATA DA la REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI No
12.825
As quinze horas e trinta minutos do dia seis de março de mil
novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados Leonidio Bouças, Hely Tarquinio e Jorge Eduardo
de Oliveira (substituindo este ao Deputado Toninho Zeitune,
por indicação da Liderança do PMDB), membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Vice-Presidente,
Deputado Leonidio Bouças, no exercício da Presidência,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, o Presidente esclarece que a reunião se
destina a apreciar o parecerdo relato r . Deputado Hely
Tarquinio, sobre o Veto Total à Proposição de Lei nQ 12.826.
Com a palavra, o relator procede à leitura de seu parecer,
mediante o qual conclui pela manutenção do veto. Submetido a
discussão e votação, o parecer é aprovado por unanimidade. A
seguir, a Presidência suspende a reunião por 15 minutos,
para a lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, a ata é
lida, aprovada e subscrita pelos parlamentares presentes
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
presença dos parlamentares e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 6 de março de 1996.
Leonidio Bouças, Presidente - Hely Tarquinio - Jorge

Eduardo de Oliveira.
ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI No
12.858
Às quinze horas do dia seis de março de mil novecentos e
noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados
Hely Tarquinio, Dimas Rodrigues e Alencar da Silveira
Júnior, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Dimas Rodrigues, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Hely Tarquinio que
proceda ã leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o
Presidente esclarece que a reunião se destina a apreciar o
Parecer do relator, Deputado Hely Tarquinio, sobre o Veto
Parcial á Proposição de Lei nQ 12.858. Com a palavra, o
Deputado Hely Tarquínio procede à leitura de seu parecer,
mediante o qual conclui pela rejeição ao veto oposto ao
"caput do art. 4g e ao seu lQ, e pela manutenção do veto
oposto ao § 2Q do art. 4g da Proposição de Lei no 12.858.
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Submetido a discussão e a votação, o parecer é aprovado por
unanimidade. Prosseguindo, a Presidência suspende a reunião
por 10 minutos para a lavratura da ata. Reabêrtos os
trabalhos, a ata é lida, aprovada e subscrita pelos
parlamentares presentes. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos parlamentares e encerra
os trabalhos.
Sala das Comissões, 6 de março de 1996.
Dimas Rodrigues, Presidente - Hely Tarquinio - Alencar da

Silveira Júnior.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.041/92

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

No uso da atribuição conferida pelo art. 65 da Carta
mineira, o então Governador do Estado, Hélio Garcia, fez
remeter a este Legislativo, para exame e deliberação, por
via da Mensagem nQ 274/92, o projeto de lei em epigrafe, que
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Mat i pó.
Nos termos dos arts. 196 e 103, V, "a', do Regimento
Interno, após publicada, foi a proposição distribuída a esta
Comissão para proceder ao exame preliminar quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidace
da matéria.
Atendendo a requerimentos deste órgão colegiado, a
presidência desta Casa solicitou, reiteradamente em 22/10192
e 15/9/95. á Secretaria de Recursos Humanos e Administração
a remessa de cópia autenticada da certidão de registro de
imóveis.
Visto que a diligência foi cumprida em dezembro último,
encontramo-nos, agora, em condições de emitir parecer sobre
o projeto, atendo-nos aos lindes de nossa competência.

Fundamentação
O imóvel que se pretende doar é constituído de uma área de
171m2, que deverá ser desmembrada de um terreno doado ao
Estado em janeiro de 1977 pelo Município de Matipó e no qual
se encontra edificada a sede do centro de saúde local.
De acordo com o projeto, a transação fica condicionada à
construção de prédio para instalação de padaria e vaca
mecânica, as quais servirão para preparar alimentos
destinados à população carente.
A transferência de domínio em apreço é uma forma de
alienação de bem público, e, como tal, a sua concretizaçãc
está sujeita ao exame e à deliberação do Poder Legislativo e
á sanção do Chefe do Executivo. Isso é o que se depreende dc
art. 61, inciso XIV, da Constituição do Estado.
A medida ora proposta está subordinada, ainda, a regras
contidas na Lei Federal nQ 8.666, de 21/6/93, modificada
pela Lei nQ 8.883. de 8/6/94, que institui normas para
licitações e contratos da administração pública no âmbito da
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União, dos Estados federados, do Distrito Federal e dos
municipios.
Q 'caput' do art. 17 da referida lei federal estabelece que

deve haver interesse público devidamente justificado para a
alienação de bens da administração pública, norma essa
devidamente cumprida, conforme explanado neste parecer.
Ainda que tenha sido demonstrada a pertinência da
proposição no que se refere à iniciativa e ao procedimento
legal, cumpre-nos, apresentar-lhe substitutivo, com o fim de
adequar seu texto à técnica legislativa. E o que faremos na
parte conclusiva deste documento.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.041/92 na forma do Substitutivo no 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI
NO 1.041192

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Matipó
imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao

Municí
p
io de Matipó imóvel constituido de um terreno com

171,602 (cento e setenta e um virgula sessenta metros
quadraQos) de área, situado naquele município, na esquina
das Ruas Dr. Salvador Sabino e Miguel Monteiro, com
dimensões respectivas de 22m (vinte e dois metros) e 7,8m
(sete virgula oito metros), a ser desmembrado do imóvel
havido por escritura de doação do Estado de Minas Gerais
pelo Município de Matipõ, registrada sob o nQ R-1-811, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Abre Campo.
Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se

à construção de prédio para instalação de uma vaca mecânica
e de uma padaria, que servirão para o preparo de alimentos
destinados à população carente.
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. Sg - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de março de 296.
Geraldo Santanna, Presidente - Lec-idio Bouças, relator -

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

No 314/95
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do De putado Rêmolo Aloise, o projeto de lei em

análise objetiva declarar de utilicade pública a Associação
a de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Pains, com
a sede no Município de Pains.
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Publicada em 22/6/95, foi a proposição distribuída para
exame preliminar à Comissão de Constituição e Justiça, que
não encontrou óbice ã sua tramitação.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para o lg turno de
deliberação conclusiva, em cumprimento das normas
regimentais.

Fundamentação
A referida instituição tem finalidade exclusivamente
humanitária e educativa, priorizando a promoção de medidas
que assegurem o bem-estar dos excepcionais.
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 314/95 no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 12 de março de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 569/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em
análise propõe seja declarada de utilidade pública a Casa de
Formação e Apoio ao Menor, com sede no Município de Bom
Despacho.
Publicada, foi a matéria encaminhada para exame preliminar
à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão no lg turno de
deliberação conclusiva, em cumprimento das normas
regimentais.

Fundamentação
A mencionada Associação destina-se a assistir ao menor,

desenvolvendo atividades de caráter educacional, cultural,
de assistência social e religiosa. Dessa forma, por meio de
seu trabalho, pretende promover o desenvolvimento integral
da criança carente.
Assim sendo, a entidade faz jus à declaração de utilidade
pública proposta.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 569/95 no lg turno, na forma original.
Sala das Comissões, 12 de março de 1996.
Jorge Hannas. relator.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 575/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em
análise objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Educativa e Assistencial Imaculada Conceição, com sede no
Município de Passos.
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Publicada, foi a matéria
à Comissão de Constituiçãc
óbice à sua tramitação.
Vem, agora, O projeto a

deliberação conclusiva,
regimentais -

encaminhada para exame preliminar
e Justiça, que não encontrou

esta Comissão para o lg turno de
em cumprimento das normas

Fundamentação
Localizada em Passos e dirigida pelas Irmãs
Concepcionistas, instaladas nessa cidade desde 1917, a
referida Associação tem por finalidade a instrução e a
educação de crianças, jovens e adultos, o amparo às famílias
carentes de recursos e a assistência aos necessitados em
geral
Pelos relevantes serviços prestados à comunidade, julgamos

que a entidade é merecedora do titulo de utilidade pública
ora proposto.

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

nQ 575/95 no lQ turno, na forma originaL
Sala das Comissões, 12 de março de 1996.
Lula Antônio Zanto, relator.

PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI
P49 582/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto
de lei em tela propõe seja declarada de utilidade pública a
entidade Cáritas Diocesana de Patos de Minas, com sede no
Município de Patos de Minas.
Submetido o projeto preliminarmente à Comissão de
Constituição e Justiça, que não encontrou óbice à sua
tramitação, vem a matéria a esta Comissão, no lQ turno de
deliberação conclusiva, de acordo com os termos regimentais.

Fundamentação
A citada instituição, fundada em 6/1160, exerce atividades

de assistência social e de educação básica, com a finalidade
de buscar soluções adequadas às necessidades das pessoas
menos favorecidas de Patos de Minas.
Por desenvolver um trabalho de nobres objetivos, a entidade

merece ser declarada de utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 582/95 no lg turno, na forma original.
Sala das Comissões, 12 de março de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 605/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, a proposição em
análise pretende declarar de utilidade pública a entidade
Obras Sociais da Paróquia de São Sebastião, com sede no
Município de Itatiaiuçu.
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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
1 Q turno, de acordo com os termos regimentais.

Fundamentação
A mencionada instituição tem por objetivo prestar

assistência integral gratuita aos necessitados.
Pela relevância dos serviços prestados pela entidade,

torna-se justa a concessão do benefício proposto.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, somos favoráveis à aprovação do
Projeto de Lei ng 605/95 no 1Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 12 de março de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 606/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o projeto em análise
pretende declarar de utilidade pública a Fundação
Orientadora e de Recuperação por Trabalhos e Espiritualidade
Padre Eustáquio, com sede no Município de Patrocínio.
Em exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça

concluiu pela juridicidade, pela constitucional idade e pela
legalidade do projeto, cabendo, agora, a esta Comissão, nos
termos regimentais, deliberar conclusivamente sobre a
matéria no lQ turno.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar tem por finalidade
atender a crianças e adolescentes na faixa de 7 a 18 anos,
possibilitando-lhes uma vida digna.
Para cumprir sua finalidade, ela coordena e mantém a Casa
da Menina dentro do espirito cristão que norteia suas
atividades.

Conclusão
Pelo exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de
Lei nQ 606/95 no lQ turno, na forma original.
Sala das Comissões, 12 de março de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 618/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Deputado Arnaldo Canarinho, por meio do projeto acima
citado, objetiva declarar de utilidade pública o Conselho
Particular Nossa Senhora da Glória do Bairro Cidade Jardim
Eldorado, da SSVP, com sede no Município de Contagem.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do projeto, cabe a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
l Q turno, de acordo com os termos regimentais.

Fundamentação
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A entidade mencionada trabalha vinculada ao Serviço das
Conferências e Obras tinidas. No exercido de suas
atividades, faz tudo para auxiliar as famílias carentes,
oferecendo alimentos e remédios e orientando seus membros
para possibilitar maior coesão familiar.
A concessão do titulo declaratôrio de utilidade pública à
instituição em causa é, portanto, meritória.

Conclusão
Pelo exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de

Lei nQ 618/95 no lQ turno, tal como proposto.
Sala das Comissões, 12 de março de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 619/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Arnaldo Canarinho, o projeto de lei
em análise visa declarar de utilidade pública a Associação
Muda Matozinhos, com sede no Município de Matozinhos.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe a esta Comissão,
regimentalmente, deliberar conclusivamente sobre a matéria
para o lQ turno.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar desenvolve atividades
de grande alcance social, prestando assistência aos
carentes, notadamente aos menores.
Para cumprir seus objetivos, a Associação mantém cursos,
creches, cantina e atividades afins, de forma a tornar
possível o seu trabalho.
Assim, a concessão do titulo ora proposto parece-nos
iniciativa das mais justas.

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

Lei nQ 619/95 no 1Q turno, na forma original.
Sala das Comissões, 12 de março de 1996.
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA O lo TURNO 00 PROJETO DE LEI
No 624/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Encaminhado por meio da Mensagem nQ 63/95, o projeto em
apreço, de autoria do Governador do Estado, visa a alterar
dispositivos da Lei nQ 10.628, de 16/1/92, e dá outras
providências.
Publicada no Minas Gerais de 16/12/95, a matéria foi
distribuída às comissões competentes para receber parecer,
nos termos do art. 195, c/c O art. 103 do Regimento Interno,
cabendo-nos, inicialmente, examiná-la sob os aspectos
j ur i di co-const i t uc i ona is.

Fundamentação
As medidas consignadas no projeto em tela objetivam
reorganizar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
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e alterar a redação do art. 3Q da Lei nç 11.721, de
29/12/94, modificado pelo art. 2Q da Lei nç 11.822, de
15/5/95, de modo a permitir que os cargos de provimento
efetivo do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da
Educação que estejam vagos ou venham a vagar possam ser
exercidos por servidores designados para a função pública
correspondente ao cargo vago, enquanto não provido por
candidato aprovado em concurso público.
Deixaremos de analisar as medidas estabelecidas nos arts
Sp a 8Q e 10 da proposição, por já estarem contempladas na
Lei nQ 12.054, de 9/1/96, arts. 3Q a 5g
Compete ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social,
órgão consultivo e deliberativo diretamente subordinado ao
Governador do Estado, conforme determina o art. 231 da
Constituição Estadual, a elaboração do Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado - PMDI -, a ser aprovado em lei.
Regulamentado no âmbito da legislação ordinária pela Lei flQ
10.628, de 1992, o Conselho deve assegurar, em sua
composição, por determinação constitucional, a participação
da sociedade civil, vale dizer, de todos os segmentos
sociais.
O projeto, ao propor a reorganização do órgão, não altera a
sua composição atual; apenas introduz modificações no que
diz respeito às suas competências, prevendo que O
assessoramento do órgão se faça por conselhos estaduais já
existentes ou por câmaras técnicas a serem instituídas pelo
Presidente do Conselho.
Trata-se, com efeito, de matéria que deve ser disciplinada
por lei de iniciativa privatY;a do Chefe do Executivo, como
dispõe o art. 66, III, de", da Carta Estadual, tendo em
vista que o Conselho é órgão integrante da estrutura do
Poder Executivo.
A segunda medida proposta, também de iniciativa privativa
do Governador do Estado, por força da alínea 'c' do
dispositivo constitucional anteriormente citado, cuida da
designação de ocupante de função pública para ter exercício
em cargo de provimento efetivo vago ou que vier a ser
declarado vago.
Autorização semelhante a essa consta do art. 10 da Lei ng
10.254, de 1990, que institui o regime jurídico único dos
servidores públicos civis do Estado, para suprir a
comprovada necessidade de pessoal. Observe-se, todavia, que
a designação deve-se fazer por prazo certo, determinado.
Do ponto de vista das Constituições Federal e Estadual, não

vislumbramos impedimento para que os cargos de provimento
efetivo, enquanto vagos, sejam exercidos por servidor
ocupante de função pública. Esse exercicio, no entanto, deve
ser obrigatoriamente transitório, em caráter precário e
devidamente justificado pela administração pública, sem o
que configura-se inconstitucionalidade. Em primeiro lugar,
porque o inciso II do art 37 da Carta Republicana determina
que a investidura em cargo público depende de aprovação
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos,
com as ressalvas dos cargos em comissão declarados em lei de
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livre nomeação e exoneração. Assim, o exercício prolongado,
de prazo incerto, por quem não possui os requisitos
exigidos, contraria a Carta Magna. Em segundo lugar, a
motivação do ato administrativo é condição "sina qua non"
Para sua validade, em virtude do que dispõe a Carta Estadual
no f 2Q do art. 13.
O projeto, com efeito, ao visar editar pela terceira vez

consecutiva essa possibilidade, de forma bem mais abrangente
que aquela contemplada no art. 10 da Lei nQ 10.254, de 1990,
não encontra respaldo na Carta Magna. Se de um lado, parece,
o interesse da administração é o de evitar o inchaço dos
quadros de pessoal, sobretudo com servidores estáveis, que
ocupem cargo de provimento efetivo, de outro lado o que se
verifica é uma afronta ao inciso II do art. 37 da
Constituição da República, à vista da redação imprimida ao
parágrafo único do art. gQ do projeto, que não estabelece
prazo para o exercício dos cargos vagos. Importa observar
ainda que o dispositivo revoga o art. 10 da Lei nQ 10.254,
de 1990, no que tange à sua aplicação aos servidores do
Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Educação, e não
apenas suspende sua eficácia.
Dessa forma, estamos apresentando emenda propondo nova
redação ao art. 9Q para sanar-lhe o vicio, como também
suprimindo os dispositivos a que nos referimos
anteriormente, já contemplados noutra lei.

Conclusão
Ante o aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucïonalidane e pela legalidade do Projeto de Lei n
624/95 com as Emendas ns 1 e 2, a seguir redigidas.

EMENDA No 1
Suprimam-se os arts. 5g , 6Q, 7Q, 89 e 10.

EMENDA No 2
Dê-se ao art. 9Q a seguinte redação:
"Art. 9 - O art. 3Q da Lei nQ 11.721, de 29 de dezembro de
1994, modificado pelo art. 2Q da Lei ng 11.822, de 15 de
maio de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3 - Os cargos de provimento efetivo do Quadro de

Pessoal da Secretaria de Estado da Educação que se encontram
vagos ou que vierem a vagar poderão ser exercidos por
servidores designados para a função pública correspondente
ao cargo vago.
Parágrafo único - Finda-se o exercício dos cargos vagos de
que trata o caput" deste artigo com seu provimento por
servidor aprovado em concurso público ou, no caso de não-
provimento, na data de 31 de março de 1997,
improrrogavel mente.'•.'.
Sala das Comissões, 12 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Simão Pedro Toledo - Leonidio Bouças.
PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI

No 631/95
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
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O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado
Wanderley Avila, objetiva declarar de utilidade pública a
Loja Maçônica Mestre Range] nQ 61, com sede no Município de
Divinópol is,
O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela inexistência de
óbice de natureza jurídica, constitucional ou legal para a
tramitação da matéria.
Nos termos do art. 104. 1, "a', do Regimento Interno,
compete a esta Comissão, agora, deliberar conclusivamente
sobre a propositura.

Fundamentação
Depreende-se do exame do seu estatuto que a entidade é
sociedade civil com personalidade jurídica, sem fins
lucrativos, cujos princípios basilares são a prática da
justiça, o amor ao próximo, o aperfeiçoamento moral e
intelectual da humanidade, o respeito às leis e às
autoridades constituídas.
Em razão da natureza das atividades desenvolvidas pela
entidade em apreço, somos favoráveis à outorga do titulo
declaratório de utilidade pública ora proposto.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 631/95 no iQ
turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 12 de março de 1996.
Jorge Nannas, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 635/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem nQ 787/95, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa Legislativa o projeto de lei em
epigrafe, que dispõe sobre as competências das unidades das
Regiões Administrativas e dá outras providências.
Publicado no "Diário do Legislativo" de 30/12/95, foi o
projeto distribuído às comissões competentes para receber
parecer, nos termos do art. 195, c/c O art. 103, do
Regimento Interno.
Compete a esta Comissão examinar preliminarmente os

aspectos jurídico-constitucionais do projeto, o que fazemos
a seguir.

Fundamentação
Com respaldo no art. 90, XIV, da Constituição do Estado,
que atribui ao Governador do Estado a competência privativa
para dispor, na forma da lei, sobre a organização e a
atividade do Poder Executivo, S. Exa. encaminhou a esta Casa
Legislativa o Projeto de Lei nQ 635/95, que dispõe sobre as
competências das unidades das Regiões Administrativas e dá
outras providências. Como vemos, no que tange ao aspecto
jurídico- constitucional, legit'na foi sua iniciativa, bem
como legitimo foi o instrumento de que se valeu para
determinar as competências das mencionadas unidades, qual
seja, o projeto de lei em tela.
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Para dirimir quaisquer dúvidas sobre a legitimidade da
Proposição, transcrevemos a seguir os oportunos comentários
do publicista Hely Lopes Meirelies, Após a organização
soberana do Estado, com a instituição constitucional dos
três Poderes que compõem o Governo e a divisão política do
território nacional, segue-se a organização da
Administração, ou seja, a estruturação legal das entidades e
órgãos que irão desempenhar as funções, através de agentes
Públicos (pessoas físicas)- Essa organização se faz
normalmente por lei e, excepcionalmente, por decreto e
normas inferiores, quando não exige a criação de cargos nem
aumenta a despesa pública (....  Toda função é atribuída e
delimitada por norma legal. Essa atribuição e essa
delimitação funcionais configuram a competência do órgão, do
cargo e do agente, ou seja, a natureza da função e o limite
de poder para o seu desempenho. Dai por que, quando o agente
ultrapassa esse limite, atua com abuso ou excesso de poder".
(Meirelles, Hely Lopes, "Direito Administrativo Brasileiro',
16a ed. , 1991, pp. 54 e 66.)
Dessa forma, não encontramos óbice de natureza jurídico-

constitucional ou legal à tramitação da matéria.
Entretanto, fere a boa técnica legislativa a repetição, no

projeto, de dispositivos já consagrados na lei em vigor. Por
essa razão apresentamos, ao final deste parecer, as Emendas
nQs 1 e 2. A primeira emenda objetiva suprimir os arts. 2Q,
SQ, 4Q e SQ do projeto, já que repetem, literalmente, os
arts. 4 , Sg, 7Q e 8g, respectivamente, da Lei nQ 11.962, de
22/10/95.
A Emenda nQ 2 tem por escopo remeter à lei instituidora das
Regiões Administrativas a determinação das competências
atribuídas à Secretaria Executiva e à Assessoria Técnica
Regional

Conclusão
Concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade do Projeto de Lei ng 635/95 com as Emendas
nQs 1 e 2. a seguir apresentadas.

EMENDA No 1
Suprimam-se os arts. 2g, 3g, 4Q e Sg, renumerando-se os

demais.
EMENDA Ng 2

Acrescente-se onde convier,
"Art. .... - A Secretaria Executiva e a Assessoria Técnica

Regional observarão, quanto às respectivas competências, o
disposto nos arts. 7Q e 82 da Lei nQ 11.962, de 22 de
outubro de 1995.1.
Sala das Comissões, 12 de março de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente e relator - Anivaldo Coelho -
Ivair Nogueira - Antônio Genaro - Arnaldo Penna.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 626/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Arnaldo
Perna, tem como objetivo a concessão de incentivo fiscal
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relativo ao Imposto sobre a Propriedade de Veiculos
Automotores - IPVA.
Publicado em 19/12/95, foi a matéria distribuida a esta
Comissão para ser apreciada 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 análise procura prestigiar os proprietários
de veiculos que, no exercicio financeiro precedente, não
tenham infringido as normas de trânsito. Configurada essa
conduta exemplar, farão jus ao desconto de io% quando do
recolhimento do IPVA.
Vejamos o que dispõe o art. 155 da Constituição Federal no
tocante ao tributo em questão:
Art. 155 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal

instituir:
- impostos sobre:

c) propriedade de veiculos automotores;".
O art 61 da Constituição Estadual estabelece:
Art. 61 - Cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do

Governador, não exigida esta para o especificado no art. 62,
dispor sobre todas as matérias de competência do Estado,
especificamente:

III - sistema tributário estadual, arrecadação e
distribuição de rendas.".
Se o sistema constitucional anterior vedava a iniciativa
parlamentar em matérias relativas à ordem tributária, o
atual, como visto, ampliou bastante a prerrogativa
parlamentar nesse aspecto, ou seja, mesmo em se tratando de
matéria tributária, é legitima a iniciativa parlamentar.
Inexistem, portanto, óbices constitucionais que comprometam

a normal tramitação do projeto nesta Casa Legislativa.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, concluimos pela juridididade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
626/95.
Sala das Comissões, 12 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -
Leonidio Bouças - Arnaldo Penna.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 648/96

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

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por meio da Mensagem nQ 81/96, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei flQ
648/96, que extingue a autarquia Planejamento da Região
Metropolitana de Belo Horizonte - PLAMBEL - e dá outras
providências.
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Com fulcro no art. 69 da Constituição do Estado, o chefe do
Executivo solicitou que a matéria fosse apreciada em regime
de urgência.
Publicada no "Diário do Legislativo' de 23/2/96, a
proposição foi distribuída às Comissões acima referidas,
para apreciação em reunião conjunta, nos termos do art. 195,
c/c o art. 220, ambos do Regimento Interno.
Designados para examinar os aspectos jurídicos,

constitucionais e legais do projeto, passamos a fazê-lo,
fundamentando nosso parecer nos seguintes termos.

Fundamentação
A proposição visa precipuamente a extinguir o PLAMBEL,
instituição de natureza autárquica, submetida ao regime de
direito público e integrada à administração indireta do
Poder Executivo por vinculação à Secretaria do Planejamento
e Coordenação Geral
O projeto versa sobre os desdobraTentos da medida

extintiva: prevê a transferência de algumas das competências
da autarquia, redistribuindo-as entre a Secretaria do
Planejamento e Coordenação Geral, a Fundação João Pinheiro e
o Instituto de Geociências Aplicadas - IGA.
Na seqüência, extinguem-se os cargos de provimento em

comissão do PLAMBEL e determina-se a absorção do seu pessoal
pelo Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC - e pela
Fundação João Pinheiro, ressalvados expressamente os
direitos e as vantagens adquiridos.
Por último, o projeto reza que a destinação dos recursos

orçamentários da autarquia será feita por decreto e discôe
sobre seu patrimônio e sobre a transferência dos pactos
celebrados.
Resumindo, cuida-se da modificação da estrutura orgânica do

Poder Executivo e da criação, da extinção e da transferência
de cargos públicos.
Buscando a inserção desse tema na Carta mineira,

verificamos que, por força da norma contida no art. 61, VII
e XII, a matéria efetivamente exige disciplina mediante lei
em sentido formal, isto é, lei resultante de tramitação
nesta Casa, devendo o respectivo processo legislativo ser
desencadeado por iniciativa do Governador, conforme o
disposto no art. 66, III, 'b" e 'e'.
Finalmente, apreciando destacadamente o conteúdo especifico
de cada dispositivo do projeto, não deparamos qualquer
incompatibilidade com os printipios e as normas

e constitucionais e legais em vigor. A propósito, sublinhamos
que, em decorrência da natureza mesma da matéria versada,
que diz respeito à organização interna do Executi\, dispõe
o Chefe daquele Poder de significativa margem de
discricionariedade, sempre resguardado o interesse público.

Conclusão
Pelos motivos exoostos, concluímos pela juridicidade, pela

.2	constitucional idao. e pela legalidade do Projeto de Lei n
648/96.
Sala das Comissões, 6 de março de 1996.
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Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna. relator -
Simão Pedro Toledo - Leonidio Bouças - Anivaldo Coelho (voto
contrário) -

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em apreço
objetiva extinguir a autarquia PLAMBEL e dar outras
providências.
Publicado em 23/2/96, o projeto, que tramita em regime de
urgência por solicitação do autor, foi encaminhado á
Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria.
Passamos, agora, ao exame de seu mérito, consoante o

disposto no art. 103, 1, do Regimento Interno.
Fundamentação

O PLAMBEL é uma pessoa jurídica de direito público, dotada
de autonomia administrativa e financeira- Essa entidade
autárquica dispõe de patrimônio próprio, presta serviço de
caráter tipicamente administrativo e seus servidores estão
sujeitos ao regime jurídico único, de caráter estatutário,
instituído pela Lei np 10.254, de 1990.
Trata-se de entidade integrante da administração
descentralizada do Poder Executivo, cujas atividades estão
submetidas ao controle finalistico da Secretaria do
Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN - e cuja
organização administrativa está prevista na Lei nQ 11.474,
de 1994.
De acordo com a legislação em vigor, o PLAMBEL tem por
objetivo assessorar a Assembléia Metropolitana no
planejamento, na organização, na coordenação e no controle
das atividades setoriais a cargo do Estado, relativas ás
funções públicas de interesse comum da Região Metropolitana
de Belo Horizonte.
Ao encaminhar o projeto de lei em análise a esta Casa
Legislativa, propondo a extinção da mencionada autarquia e
transferindo grande parte de suas atribuições para a SEPLAN.
a Fundação João Pinheiro e o Instituto de Geociências
Aplicadas - IGA - da Fundação Centro Tecnológico de Minas
Gerais - CETEC -, o titular do Poder Executivo faz uso de
uma prerrogativa constitucional que lhe é inerente. A
modificação da estrutura administrativa do Executivo,
incluindo a criação, a transformação, a extinção de órgãos e
entidades, nem como a criação e extinção de cargos públicos
e a transferência de servidores, como prevê a proposição sob
comento, é matéria da competência discricionária do
Governador do Estado.
Nesse ponto, trazemos à colação o ensinamento do grande

mestre Hely Lopes Meirelles no tocante á discricionariedade:
"Poder discricionário é o que o direito concede à
Administração de modo explicito ou implícito, para a prática
de atos administrativos com liberdade na escolha de sua
conveniência, oportunidade e conteúdo" (Direito
Administrativo Brasileiro", l6 ed. , São Paulo, Revista dos
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Tribunais. 1991, P. 97). Discricionarjedade é liberdade de
escolha dentro dos limites legais, não se confundindo com
conduta arbitrária, que é sempre ilegal. Embora o poder
discricionário seja um poder instrumental do administrador,
utilizado quando da prática de atos administrativos, é
perfeitamente licito falar-se em discricionariedade na
elaboração das leis. O Chefe do Poder Executivo também
dispõë de liberdade para a iniciativa de leis que alterem a
estrutura administrativa de seus órgãos, se entender
conveniente aos interesses da administração e da
coletividade.
Observando-se atentamente o Conteúdo do projeto, verifica-
se que algumas atividades hoje atribuídas ao PLAMBEL não
estão sendo transferidas para outro órgão ou entidade,
especialmente as previstas nos incisos IV a VI do art. 3Q da
Lei nQ 11.474, de 1994. Assim, presume-se que tais
atribuições não estão sendo consideradas relevantes para a
administração pública e, por via de conseqüência, devem ser
suprimidas.
O projeto prevê a extinção de todos os cargos de provimento
em comissão da mencionada autarquia e, no tocante à
movimentação de servidores, a transferência de alguns para o
Quadro Especial da CETEC e de outros para o Quadro Especial
da Fundação João Pinheiro.
Em relação ao património da entidade a ser extinta,

assinale-se que o art. 8Q da proposição determina que seus
bens móveis e imóveis sejam transferidos para a Fundação
João Pinheiro, que é uma das entidades sucessoras do
PLAMBEL.
Pelo que foi apreciado ao longo desta peça opinativa, pode-

se constatar que o projeto se insere em um contexto maior de
racionalização da máquina administrativa, que abrange a
extinção de entidades e cargos públicos, sem comprometer a
eficiência do serviço prestado pelo poder público. Aliás, é
o que enfatiza o Governador do Estado na mensagem que
encaminhou o projeto a esta Casa
Dessa forma, entendemos que o projeto é de grande
relevância para o Estado, é oportuna a sua apresentação, e a
matéria nele disciplinada é conveniente aos interesses da
administração estadual.

Conclusão
Pelos motivos exostos, opinamos pela aprovação do Proj€-o

de Lei nQ 648/96.
Sala das Comissões. 6 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Geraldo Rezende - Arnaldo Penna - Jairo Ataide.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto em epigrafe

dispõe sobre a extinção da autarquia Planejamento da Região
Metropolitana de Belo Horizonte - PLÂMBEL.
Preliminarmente, a Comissão de Corstituição e Justiça

concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela



legalidade da matéria. Posteriormente, a Comissão de
Administração Pública opinou pela sua aprovação. -
Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
A proposição em tela tem por objetivo a extinção da
autarquia PLAMBEL. As suas diversas atribuições serão
redistribuídas a outros órgãos que já desempenham funções
semelhantes, quais sejam a SEPLAN. a Fundação João Pinheiro
e o Instituto de Geociências Aplicadas - lOA. Assim, por
exemplo, para este último, serão transferidos os trabalhos
de geoprocessamento.
A medida propiciará a concentração de determinada atividade
em um único órgão. Serão suprimidas a superposição de
esforços, a duplicidade de trabalhos e a redundância de
estruturas orgânicas. Serão obtidos a soma do "know-how" das
instituições, uma maior sinergia e ganhos de escala. Como
resultado final, teremos racionalização da máquina
administrativa, mais eficiência, maior produtividade, bem
como prestação de serviço público de melhor qualidade. O
desenvolvimento de determinada atividade por um único órgão
implicará redução de custos, se comparada a realização dessa
por duas instituições. Dessa forma, a proposição acarretará
diminuição das despesas do Estado e repercussão positiva nas
finanças públicas.
Finalmente, apresentamos a Emenda nQ 1, na conclusão deste
parecer, embasados na justificativa que se segue. Os
proventos do servidor inativo do foro extrajudicial, por
força do disposto no art. 99 da Lei no 11.050, de 1993,
foram ajustados á remuneração atribuída aos símbolos
previstos no Anexo III do Decreto no 16.409, de 1974,
compostos de vencimento básico mais gratificação especial
(art. 4g da Lei no 9.529, de 1987), aos quais são acrescidos
os adicionais por tempo de serviço. O art. 99 da Lei nQ
11.050, de 1993, foi, porém, revogado, expressamente, pela
Lei no 11.660. de 2/12/94: em seu art. 32, ela estabelece
que os proventos desses servidores serão ajustados de acordo
com a base de cálculo prevista em seu Anexo IX; a eles serão
acrescentados, apenas, os adicionais por tempo de serviço. A
nova sistemática, portanto, trouxe prejuízo financeiro a
esses servidores.
A emenda que propomos busca recompor esse prejuízo, ao
garantir o cálculo dos proventos com base no art. 4Q da Lei
no 11.728, de 30/12/94, dispositivo em vigor desde 1Q/12/94,
nos termos do art. 10 da referida lei.

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

648/96, no lQ turno, com a Emenda nQ 1, a seguir redigida.
EMENDA Ng 1

Acrescente-se onde convier:
"Art. .--. - Aplica-se aos servidores referidos no art. 32

da Lei no 11.660, de 2 de dezembro de 1994, o disposto no
art. 4Q da Lei no 11.728, de 30 de dezembro de 1994.
Parágrafo único - O disposto no "caput' deste artigo

produzirá efeitos a partir de de dezembro de 1994.".



Sala das Comissões, 6 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Miguel Martini, relator -
Romeu Queiroz -Marcos Relênio - Ivair Nogueira.

PARECER PARA O Zo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 564/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto em
análise pretende declarar de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAF de Piraúba, com
sede no Município de Piraúba.
Aprovado o projeto no lQ turno, em sua forma original, cabe
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, no 2Q turno, em cumprimento dos termos regimentais.

Fundamentação
r eferida Associação tem por finalidade precipua manter e

incentivar a criação de estabelecimentos especializados no
tratamento, na educação, habilitação, reabilitação e
inserção do excepcional na sociedade.
Pelo caráter assistencial da instituição, entendemos ser

justa a atribuição do titulo proposto.
Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 564/95 no 2Q turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 13 de março de 1996-
Luiz Antônio Zanto, relator.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 1996

ATAS

ATA DA 124? REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 13 DE MARÇO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Wanderley
Ávila

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1? PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Ofícios e cartão -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ns 691 a
694196 - Requerimentos flQ5 1.110 a 1.113/95 - Requerimento
do Deputado Paulo Piau - Comunicações: Comunicações dos
Deputados Paulo Schettino, Mauri Torres e Marcelo Gonçalves
- Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Ronaldo
Vasconcel los, Bonifácio Mourão, Carlos Pimenta e Raul Lima
Neto - Interrupção dos trabalhos ordinários - Composição da
Mesa - Destinação da ia parte da reunião - Palavras do
Deputado Durval Angelo - Palavras do Sr. Presidente -
Palavras do Arcebispo Dom Serafim Fernandes de Araújo -
Palavras do Sr. Presidente - Reabertura dos trabalhos
ordinários - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): 4 Fase: Abertura de
inscrições - Decisão da Presidência - Leitura de
comunicações apresentadas - Discussão e votação de
pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
nQs 402, 450 e 19/95; aprovação - Pareceres da Comissão de
Justiça pela inconstitucionalidade dos Projetos de Lei ns
298 e 362/95; aprovação - Relatório Final da Comissão
Especial para Proceder a Estudos que Venham Criar Melhores
Condições de Comunicação no Estado de Minas Gerais;
aprovação - Requerimentos: Renovação da votação do
requerimento do Deputado Romeu Queiroz; aprovação -
Requerimentos dos Deputados Dimas Rodrigues e Paulo Piau;
aprovação - Requerimentos nps 914 e 968/95; aprovação -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Cõmparecem a esta reunião os 9eputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Maria José Haueisen - Ibrahim
Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso -
Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - António
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão -
Carlos Murta - Carios Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon
Melo - Dimas Rodrigues - Dm15 Pinheiro - Djalma Diniz -

Ângelongelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho
- Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jairo Ataide -
João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José
Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonidio
Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves - Marcos
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Helênio - Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Scpettino -
Péricies Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo -
Toninho Zeitune - Wilson Trõpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 14h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

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

OFÍCIOS
Do Sr. Joel Leonel de Aviz, Prefeito Municipal de

Vespasiano, encaminhando a sinopse gerencial do município
referente a dezembro de 1995.
Do Sr. Ciriaco Serpa de Menezes, Superintendente Regional

da CODEVASF, encaminhando cópia do convênio firmado entre
esse órgão e a Escola Agrotécnca Federal de Januária. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74
da Constituição Estadual, c/c o art. 101, XV, do Regimento
Interno.
Do Sr. Pedro Vitorino dos Reis, Presidente do Núcleo da

Associação dos Trabalhadores em Hospitais de Minas Gerais em
Barbacena, encaminhando cópia de documento enviado ao
Conselho de Educação do Estado, em que solicita providências
com vistas à regulamentação da lei que estabelece normas
para o acesso ao curso de formação de Auxiliar de
Enfermagem, e pedindo a interferência da Casa junto ao
Conselho para a solução da questão. (- A Comissão de Saúde e
Ação Social.)

CARTÃO
Do Sr. Marcial Reges Jorge. Presidente da Câmara Municipal

de Gurinhatã, informando a nova composição da Mesa Diretora
dessa Casa.

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

proposições:
PROJETO DE LEI Ptg

Dispõe sobre a obrigatoriedade da
da relação a que se refere o art
8-078, de 11 de setembro de 1990.
A Assembléia Legislativa do Estado

691196
publicação quadrimestral
44Q da Lei Federal nç

de Minas Gerais decreta:
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Art. l - Ficam os órgãos públicos de defesa do consumidor,
no âmbito do Estado de Minas Gerais, obrigados a divulgar,
quadrimestralmente, a relação prevista no art. 44 da Lei
Federal flQ 8.078, de 11 de setembro de 1990, contendo as
reclamações contra os fornecedores de produtos e serviços,
definidos nos termos do art. 3Q dessa lei.
Parágrafo ÚflCO - A relação de que trata este artigo deverá
conter, entre outros dados, a razão social, o nome de
fantasia, o CGC e o endereço do reclamado.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias
após a data de sua publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de março de 1996.
Marcos Helênio
Justificação: A proposta que ora apresentamos reconduz a

esta Casa o debate em torno da redução, em Minas Gerais, do
prazo para a publicação do cadastro de reclamações contra
fornecedores, previsto no Código de Defesa do Consumidor.
Por meio do Projeto de Lei nQ 1.576193, de autoria c
Deputado João Batista Rodrigues, cuja redação mais acabaca
foi objeto de parecer de nossa lavra, emitido na Comissão de
Defesa do Consumidor, buscou-se passar a obrigatoriedade
dessa publicação de anual para mensal, iniciativa finalmente
vetada pelo Governador Hélio Garcia. Cremos ser, agora, o
momento oportuno para, em termos mais amenos, aprovar
proposta com esse objetivo.
Como chegamos a nos pronunciar, 'a proposta contida no
projeto de lei supre uma lacuna há muito existente na malha
de defesa do consumidor no Estado de Minas Gerais . A
divulgação da listagem contendo o nome dos fornecedores de
produtos e serviços que praticam atos contrários ao
interesse do cidadão, a cada quatro meses, é medida
plenamente ajustada às políticas nacional e estadual de
defesa do consumidor.
Saliente-se, bem assim, que, nesse caso, não estamos
inovando, mas meramente buscando reproduzir em nosso Estado
medida já tomada por outros Estados há muito tempo.
Na medida em que contribuirá para o aperfeiçoamento das
relações de consumo, conscientizando consumidores e
fornecedores acerca de seu papel no mercado, a aprovação
deste projeto oferecerá ao povo mineiro Instrumento que,
embora complementar, trará significativa ampliação das
garantias já oferecidas ao ainda desrespeitado consumidor.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Defesa do Consumidor para parecer, nos termos do art. 195,
c/c O art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 692196
Institui a Semana de Defesa do Consumidor na rede pública

estadual de ensino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica instituída, nos estabelecimentos de ensino
de lg e 2g graus da rede pública estadual, a Semana de
Defesa do Consumidor, a ser comemorada na semana em que
estiver contido o dia 11 de marçO.
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Art. 2 - Entre outros eventos comemorativos, serãc
realizados: -

- debates, dentro e fora de classe, contemplando
múltiplas correntes e opiniões sobre o tema;
TI - trabalhos escolares estimulando o aprendizado do

educando sobre as relações de consumo;
III - feiras, festivais e demais eventos capazes de captar

o interesse da comunidade escolar para o assunto.
1Q - Os colegiados de cada escola serão responsáveis pela

garantia da programação prevista neste artigo.
- Os eventos deverão ser abertos a todos os membros da

comunidade escolar.
- Cabe à Coordenação do Programa Estadual de Defesa do

Consumidor - PROCON-MG -, à Secretaria de Estado da
Educação, à Comissão de Defesa do Consumidor da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais e às instituições
públicas e privadas interessadas fornecer subsídios para a
organização dos eventos de que trata este artigo-
Art. 3ç - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de março de 1996.
Marcos Melênio
Justificação: Passados cinco anos da criação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor, todas as entidades ligadas
ao tema priorizam a educação para o consumo como instrumento
de aperfeiçoamento das relações de consumo no mercado,
especialmente ampliando a consciência do consumidor sobre
seus direitos.
Entendemos que a comemoração anual da Semana de Defesa do
Consumidor nas escolas poderá oferecer significativa
contribuição para o processo educativo de conscientização do
consumidor. E principio básico nessa dinâmica pedagógica a
priorização da educação para o consumo junto às faixas
etárias em fase de aprendizagem básica. Assim, a comemoração
dos direitos fundamentais do consumidor nas escolas, por
meio da realização de eventos de certa dimensão, tenciona
contribuir para que, no futuro, o consumidor mineiro seja
mais esclarecido e apto a negociar no mercado sem embargo de
nenhum de seus direitos.
Consideramos, enfim, que se trata de projeto digno de pleno

apoio nesta Casa, razão pela Qual contamos com sua pacifica
aorovação e posterior transforma;ão em norma jurídica.
- Publicado, vai o projeto ã Comissões de Justiça, de
E;ucação e de Defesa do Consumidor para parecer, nos termos
do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno,

PROJETO DE LEI No 693196
Veda a restrição de acesso a edifícios de qualquer
natureza, em virtude de raça, cor ou condição social.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - E vedado restringir o acesso de pessoas às
unidades de qualquer edifício, mediante a discriminação do
uso de entradas, elevadores e escadas dos prédios, em
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virtude de raça, cor, sexo, condição social ou por motivo de
doença não contagiosa por contato social. -
# l - O Poder Executivo providenciará, por meio de seus

órgãos, a apuração de qualquer violação às disposições desta
lei.
6 2Q - Qualquer cidadão é parte legitima para denunciar aos
õrgãos competentes infração ao estabelecido nesta lei,
sendo-lhe devido, quando solicitado, relato escrito acerca
da apuração de sua denúncia.
Art. 2Q - O descumprimento do disposto nesta lei implicará
multa de 200 (duzentas) UFIRs (unidades fiscais de
referência) ao infrator, acrescida de 30% (trinta por cento)
cumulativos a cada reincidência, sem prejuízo das demais
penalidades cabíveis-
Art. 3 - O Poder Executivo regulamentará a fiscalização do
cumprimento desta lei no prazo de 90 (noventa) dias contados
da data de sua publicação.
Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 5 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 1996.
Marcos Helênio
Justificação: Como se observa no farto material colhido nas
diversas publicações anexas, ainda persistem em nosso Pais
determinadas práticas discriminatórias como as que ocorrem
com freqüência com relação ao uso de elevadores.
Entendemos que, a exemplo de outros Estados, como o do Rio
de Janeiro, Minas Gerais deve incluir em seu ordenamento
jurídico norma expressa destinada a coibir tais práticas,
com previsão de multas para os infratores.
Com efeito, a discriminação motivada por desigualdade
social ou preconceito racial é atitude que não pode ser
tolerada. Entendemos que, no atual estágio de nossa
civilização, não deveria ser necessária uma lei como esta.
Contudo, tais práticas são mantidas por minorias
privilegiadas que insistem em enodoar nossa sociedade com
sua visão elitista e excludente. O Que nos faz convictos da
necessidade de uma lei expressamente voltada para a garantia
da igualdade no trãnsito em Quaquer prédio
Contamos, portanto, com a plena acolhida ao presente
projeto por esta Casa, na certeza de que seus parlamentares
têm opinião coincidente a respeito das práticas
discriminatórias q ue ora pretendemos extinguir.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de

Direitos e Garantias Fundamentais e Fiscalização Financeira
para parecer, nos termos do art. 195, c/c o aru 103. do
Regimento Interno

PROJETO DE LEI No 694196
Declara de utilidade pública o Sindicato dos Servidores e

Trabalhadores Públicos Municipais de Três Marias -
SINDITREMA -, com sede no Município de Três Marias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato
dos Servidores e Trabalhadores Públicos Municipais de Três
Marias - SINDITREMA -, com sede no Município de Três Marias.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Romeu Queiroz
Justificação: Por decisão da Assembléia Geral da Associação
dos Funcionários da Prefeitura Municipal de Três Marias, a
instituição foi transformada em Sindicato dos Servidores e
Trabalhadores Públicos Municipais de Três Marias.
Na ocasião, foi aprovado o estatuto da recém-criada

entidade, cujo art. 2Q apresenta as diretrizes que norteiam
suas atividades. Assim, ficou estabelecido que o SINDITREMA
é autónomo, desvinculado do Estado e sem fins lucrativos.
Seus objetivos compreendem a defesa, a coordenação e a
representação legal da categoria, independentemente de suas
convicções políticas, partidárias ou religiosas.
Visto que tais objetivos dizem respeito à melhoria das
condições de vida dos associados, bem como à defesa da
liberdade e da autonomia do movimento sindical, este
parlamentar considera oportuna a apresentação desta
proposição e conta com o apoio dos colegas para sua
aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

exame preliminar, e de Saúde e Ação Social para deliberação,
nos termos do art. 195. dc O art. 104, inciso 1, do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Ng 1.110/96, do Deputado Paulo Piau, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com D.
Benedito de Ulhoa Vieira, ex-bispo de Uberaba, pelos 17 anos
que deCicou à arquidiocese desse município.
NQ - 11/96, do Deputado Paulo Piau, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com D.
Aloysio Roque Dppermann, que assumiu a Arquidiocese de
Uberaba. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)
NQ 1.112/96. do Deputado Alberto Pinto Coelho, sol icitaro

se consigne nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento
do ex-Governador José de Magalhães Pinto. (- A Comissão de
Administração Pública.)
NQ 1.113/96, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
formulado ao Presidente da RURALMINAS e ao Superintendente
do IBAMA pedido para que encaminhem a esta Casa relatório
que indique a área total de terras públicas arrendadas a
empresas reflorestadoras, a localização dessas terras, o
número de contratos e os nomes das empresas arrendatárias.
(- A Mesa da Assembléia.)
- E também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado

Paulo Piau.
COMUNICAÇÕES

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados
Paulo Schettino, Mauri Torres e Marcelo Gonçalves.
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Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo

Vasconcel los.
O Deputado Ronaldo VasconcelloS* - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, assessoria da Casa, demais
pessoas presentes nas galerias, imprensa; ocupamos, hoje,
este microfone, para tentar defender um projeto de nossa
autoria que, na verdade, é em defesa do Governo: a
proposição pretende dar a ele garantia de recebimento de
débitos de ICMS contraídos por diversas empresas. Nossa
intenção é defender os interesses do Estado, que não pode
prescindir do recebimento desse imposto. Apresentamos o
Projeto de Lei nQ 601/95, que trata da Questão do
parcelamento de débitos de ICMS.
Devemos levar em conta o processo recessivo que o Pais
atravessa; as empresas e o comércio, particularmente, têm
tido dificuldade em se manter em plena atividade. Quero
deixar claro que o não-cumprimento das obrigações se deve
não à falta de vontade de pagar, mas, na verdade, à falta de
recursos. Não se trata, portanto, de omissão dolosa.
Queremos que o Estado possa concorrer com meios para
facilitar q ue o contribuinte salde sua divida. O
parcelamento já existente não resolve, porque os débitos
acumulados representam um grande encargo, portanto o
parcelamento deve ter um prazo maior.
Paralelamente, similarmente, para reflexão dos senhores e

das senhoras, o Governo Federal • por meio de um decreto,
autorizou o parcelamento de débitos com o INSS em, até, 96
meses. Este foi, exatamente, o prazo que coloquei no projeto
de lei para que os contribuintes em atraso possam quitar
suas dívidas. Não descobri nenhum ovo de Colombo. Essa mesma
proposta foi apresentada, na legislatura passada, pelo
Deputado Tarcisio Henriques. O Governo Federal também fez
isso para receber as dividas com INSS, notadamente as das
prefeituras. O que queremos, defendendo, repito, os
interesses do Governo, é que nossa idéia seja levada à
frente, para que o contribuinte em dívida com o Estado possa
quitá-la em 96 meses. O grande problema, hoje, é a geração
de empregos. Com a dilatação do prazo de parcelamento, menos
empresas fecharão as portas. Com isso, serão preservados
muitos empregos em Belo Horizonte, na sua reção
metropolitana e em Minas Gerais. Precisamos dar condições
reais ás empresas. Os débitos serão pagos, e ninguém vai dar
calote no Estado. Repito, pela terceira vez, que nossa
idéia, ao apresentar esse projeto, é defender os interesses
do Estado, que, recebendo esses débitos, encherá seus cofres
e terá dinheiro em caixa. Com isso, não permitiremos o
fechamento de diversas empresas em Minas Gerais por causa de
divida de ICMS.
Sras. Deputadas e Srs. Deputados, o nosso projeto recebeu

da Comissão de Justiça parecer pela inconstitucionalidade,
do qual discordamos. O que queremos é resolver um problema
do Estado, é colocar dinheiro no caixa do Estado, que muito
necessita dele. Pediria a compreensão e a reflexão de todos



309 O
os Deputados desta Casa com relação à nossa posição.
Discutam com este Deputado as suas idéias e reflexões.
Discutam com empresários e comerciantes de sua cidade ou de
sua região política e verão que temos toda a razão de querer
dar-lhes condições para acabar com seu débito para com o
Estado no tocante ao pagamento de ICMS. A multa para o
referido pagamento é de 100%. Isso já assusta o contribuinte
e dificulta o pagamento da divida. Acrescentem-se, ainda, os
juros e a correção monetária. Portanto, é importante que
este Plenário, que é soberano, no dia oportuno, derrube o
mencionado parecer da Comissão de Justiça não só pela
questão do mérito que estou defendendo, hoje, mas também
pela da constitucionalidade da nossa proposição.
Nas razões do veto, são alegadas informações fornecidas
pelo CONFÂZ, mas o próprio Governo de Minas não obedece às
determinações desse, que estipula o prazo de parcelamento
dessa divida em 60 meses. O nosso Governo está fazendo o
parcelamento er 24 meses; com muita choradeira, às vezes,
ele o faz em. até, 36 meses. Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, vamos facilitar a vida de quem não está pagando
porque não tem condições. Vamos preservar as nossas
empresas, o nosso comércio e os empregos dos nossos
conterrâneos. A nossa proposta é que o contribuin:E devedor
tenha condições de quitar sua divida. E mais: poJeria ser
feita uma composição entre o contribuinte devedor e o Estado
para se fazer um parcelamento em 96 meses, ou um pouco
menos, em 72 meses, visando a facilitar e possibilitar que
os pequenos comerciantes de diversas cidades quitem sua
divida de ICMS. Ao quitá-la, eles entregarão à Secretaria da
Fazenda uma nota promissória da empresa, avalizada pelo
próprio empresário ou por empresários, dependendo da
constituição acionária da empresa, e pelos respectivos
cônjuges desses acionistas, para que tal documento, todo os
meses, torne-se moeda, dinheiro para os cofres do Estado.
Queremos, com isso, dar mais praticidade à situação. Em vez
de haver uma divida em dúvida entre contribuinte devedor e o
Estado de Minas Gerais, essa divida passará a ser
consolidada, transformada em uma série de notas
promissórias, assinadas pelos titulares das empresas e por
seus respectivos cônjuges. Sendo assim, fica quitada a
divida de ICMS, e, a partir dai, começa-se uma vida nova. O
empresário continua pagando os débitos atuais, enquanto vai
quitando as dividas anteriores a esse acordo.
Eu ousaria dizer que é uma idéia inteligente, até mesrr':
porque não é deste Deputado. E uma idéia que o Deputa::
Tarcisio -lenriques defendeu, aqui, nc ano passado, e o
Governo Federal fez o mesmo com o INSS. ostaria que os Srs.
Deputados e as Sras. Deputadas refletissem sobre isso e
ajudassem nessa campanha que estamos lançando, para que os
cofres do Governo do Estado de Minas Gerais recebam mais
dinheiro. Muito obrigado.
* - Sem revisão do oradc
O Sr. Presidente - Com palavra, o Deputado Bonifácio

Mourão.
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O Deputado Bonifácto Mourão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, no início da semana passada esteve em Minas
Gerais o Exmo. Sr. Presidente da República, -Fernando
Henrique Cardoso, acompanhado de alguns Ministros de Estado,
entre eles o Ministro da Educação. Paulo Renato; o Ministro
do Trabalho, Paulo Paiva; o Ministro do Planejamento. José
Serra; a Ministra da Indústria e do Comércio, Dorothéa
Werneck, e várias outras autoridades do Governo Federal. Na
oportunidade, S. Exa. registrou o ano de 1996 como o Ano
Nacional da Educação. Nosso objetivo, nesta tribuna, é
procurar repercutir a sua fala, com o pensamento de que o
que o Presidente da República fez, precisa, efetivamente,
ter repercussão, não só repercussão, mas aplicação nacional
O ano de 1996 precisa e deve ser o Ano Nacional da Educação.
Disse o Governador de Minas, Sr. Eduardo Azeredo, na
ocasião, que a educação é uma realidade que se faz passo a
passo, é um trabalho persistente, pois o futuro não se
constrói com milagres.
Minas Gerais possui mais de 3 milhões de alunos
matriculados no ensino fundamental - o que representa 12% do
contingente estudantil brasileiro - e vem atuando
exaustivamente no desenvolvimento de programas que visam a
efetivação dos dispositivos constitucionais que prevêem que
a educação é direito de todos e dever do Estado e da
família, promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade.
Minas Gerais elegeu como prioridades a autonomia da escola
pública e o fortalecimento de sua direção. Os recursos
financeiros vêm sendo liberados dretamente à escola para
que esta escolha e determine como e onde empregá-los.
Sempre se disse que a educação gasta muito e gasta mal.
Agora pretende-se que a escola gaste bem, dentro de seus
objetivos, metas e necessidades. O colegiado da escola
decide sobre as questões que lhe são importantes, entre elas
a destinação de suas verbas.
A capacitação e a carreira do professor vêm sendo tratadas,
embora ainda longe das suas necessidades reais. Um dia, num
futuro próximo, quando a comunidade escolar decidir o tipo
de educação que ela quer para os seus filros, espero que tal
fato se revista de uma exigência forma e da melhoria da
qualidade do ensino.
A avaliação do ensino e a integração com os municípios são
duas outras prioridades que vêm sendo cumpridas. Nenhuma
criança deve deixar de estudar por falta de vaga; o índice
de repetência baixou de 43% para 18%, e a evasão escolar
deve acabar.
O Governo Federal pretende atuar continuadamente, segundo
as palavras do Ministro da Educação, no ensino fundamental,
convocando a Nação para um compromisso nacional pela
educação básica; no ensino técnico, visa-se a separação do
ensino profissionalizante do ensino do 2Q grau.
Isso nós precisamos atentar e compreender bem. Muitas

vezes, o ensino profissionalizante não prepara a pessoa para
o seu futuro. Se a pessoa tem apenas o ensino
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profissionalizante correspondente ao 2Q grau, ela tem apenas
aquela especialidade. E, agora, a Nação está acordando para
essa realidade O ensino técnico pretende dotar o aluno de
melhores condições para que ele possa enfrentar o mercado de
trabalho em empresas privadas, com qualidade de trabalho. O
Ministério da Educação pretende celebrar convênio com o
Ministério do Trabalho para que dentro das próprias empresas
haja um professor. E o Estado contribui com material escolar
e outros materiais necessários para que não haja, em nenhuma
empresa brasileira, urbana ou rural, pessoas analfabetas
trabalhando. Essa parece que é a compreensão e o objetivo do
Governo para este ano.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, é preciso investir mais na
educação informal, naquela que é administrada na empresa, em
casa, e não apenas naquela que é administrada dentro de uma
sala de aula Ela merece uma maior atenção.
E preciso estimulo às empresas para que invistam na
educação de seus funcionários, priorizando o ensino da
Língua Portuguesa e da Matemática, O Ministério da Educação,
juntamente com a UNICEF, o IBEAC e a Fundação Odebrecht
pretendem premiar experiências pedagógicas desenvolvidas com
sucesso, seja por instituições governamentais, pelo setor
empresarial, ou por instituições sem fins lucrativos, como a
TV Escola - Canal de TV dedicado exclusivamente ao
treinamento e à capacitação de professores, já implantada.
Enfim, Sr. Presidente, nós que sempre estamos lutando em
prol da educação, temos o nosso nível de expectativa
elevado Esperamos, com fé, a universalização da educação,
com vagas para todos e em todos os níveis de escolaricie.
Um ensino de melhor qualidade. Um profissionalizante que
realmente profissionalize o nosso cidadão de acordo com as
necessidades do mercado.
Essa é a posição da Bancada do PMDB, cujo Líder, Deputado
Jorge Eduardo de Oliveira, está aqui presente e nos
autorizou a fazer este pronunciamento no Ano Nacional da
Educação.
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos

Pimenta-
0 Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente, Deputado

Wanderley Ávila, Srs Deputados, Sras Deputadas, membros da
imprensa, pessoas presentes nas galerias, tenho certeza de
que essa é a primeira vez que um Deputado da região do Norte
de Minas vem a esta tribuna comentar, como tema principal, a
questão da segurança pública naquela região e,
especialmente, em Montes Claros. Até então, todas as nossas
atenções sempre foram voltadas para os problemas que a seca
vem causando naquela região e para os problemas da saúde.
Observamos que, infelizmente, ainda existem cidades na
região Norte de Minas cujos índices de mortalidade infantil
se aproximam aos paises africanos.
Sempre batalhamos e lutamos por uma maior ajuda ao
trabalhador rural, com créditos próprios nos Bancos
oficiais. Há, ainda, a questão das estradas, da fome, do
desemprego, da falta de habitaçh Mas, hoje, queremos
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deixar registrado um protesto, em nome dos Srs. Deputados
que têm assento nesta Casa e que representam diretamente a
região Norte de Minas, pelo aumento dos índices de furtos e
roubos que tem ocorrido em Montes Claros nessas últimas
semanas.
Tenho em mãos, Presidente Wanderley Ávila, - V. Exa. que
também representa aquela região - cópias xerox de páginas de
jornais de circulação em Montes Claros apenas da semana
passada, que, de uma forma bem contundente, mostram
exatamente Que, no último mês, a criminalidade aumentou
assustadoramente, trazendo a intranqüilidade e a insegurança
às famílias montes-clarenses, ás famílias do Norte de Minas.
Exemplificando o que acabo de dizer, gostaria de ler apenas
uma declaração de um Delegado de Montes Claros: (- Lê;)
"Jornal do Norte", Montes Claros, 5 de março de 1996.
Situação de furtos e roubos está de mal a pior, afirma

Delegado.
A situação da Delegacia de Furtos e Roubos é uma das piores
possíveis, e a Policia Civil não tem condições de
desempenhar as suas funções. Além de estar com um quadro
reduzido de policiais (apenas cinco detetives e um
inspetor)
Os membros da Polícia Civil lotados na Delegacia de Furtos
e Roubos de Montes Claros cabem dentro de um carro. Uma
cidade com 300 mil habitantes possui apenas cinco detetives
e um inspetor. (- Lê;)
"O prédio da DFR, na Rua Dr. Veloso, antiga cadeia de

Montes Claros, está com as suas paredes em estado físico
deteriorado. A instalação elétrica é oe péssima qualidade, e
as celas, que servem como correcionais, estão em estado de
penúria.
Os policiais da Furtos e Roubos enfrentam um problema sério

que é o das viaturas em estado precário para cumprimento das
diligências e investigação dos crimes contra o património."
Não há carros para ir atrás dos bandidos. E eu conheço o
carro que eles têm, Que fica muito mais na oficina do que
prestando serviço à Policia de Montes Claros. (- Lê:)
'O Delegado João Xingó de Oliveira disse ontem que o

problema já foi levado em janeiro do ano passado- janeiro de
95 - há um ano e dois meses, á Secretaria de Segurança
Pública do Estado, mas, até hoje, nenhuma solução foi
tomada. Conforme o Delegado Xingó, ele elaborou um projeto
pedindo uma solução urgente. Porém, as coisas continuaram e
continuam do mesmo jeito.
Ele lembra que o prédio é antigo e as condições realmente

são precárias e não há condições de ninguém ficar detido no
prédio da DFR.'
Faz-se a diligência, prende-se o bandido, nas o marginal
tem que ser solto, porque não há condições de uma pessoa
ficar na delegacia de Furtos e Roubos de Montes Claros. Os
policiais que ficam de plantão na Delegacia, que funciona 24
horas, passam apertados, conforme pode constatar a
reportagem do "Jornal do Norte."
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Temos aqui outras reportagens: "Cresce o uso de Maconha e
Cocaína"; "Gang Mata Borracheira. Isso aqui vem exatamente
mostrar a situação de insegurança pública no interior de
Minas Gerais.
Acho que chegou o momento de darmos nossa contribuição. O
nosso Secretário. o Dr. Santas Moreira, é das pessoas mais
preocupadas. Capacitado, homem tranqOilo, nos atende com a
gentileza e a presteza que lhes são peculiares, mas chegou o
momento de levantarmos essa questão da segurança pública no
nosso Estado. Por um lado, sabemos da eficiência da nossa
Policia Civil, uma policia que tem dado mostras aos outros
Estados, principalmente ao Rio de Janeiro, mas, por outro
lado, essa mesma Policia Civil passa por dificuldades iguais
a essa. Acredito que a situação de Montes Claros não seja
diferente da situação de outras cidades do interior de
Minas. A população está apreensiva, está temerosa. Estamos
solicitando, hoje, através de dois requerimentos, em
primeiro lugar, providências nesse sentido, e, em segundo
lugar, a pedido da Câmara Municipal de Montes Claros, a
promoção de um amplo debate sobre segurança pública em
Montes Claros e no Norte de Minas. Acho que a questão da
segurança pública, ao lado da saúde e da educação, é uma
questão que tem que ser prioritária no nosso Estado. O Norte
de Minas é hoje conhecido como uma das rotas do crime
organizado Infelizmente, somos obrigados a reconhecer isso.
Todos sabem. Sabemos que existem cidades no Norte de Minas
onde os criminosos passam sem ser incomodados por aquela
pressão q ue deveria existir, e, por isso mesmo,
infelizmente, a região tornou-se uma das rotas mais
conhecidas do crime organizado e do tráfico de drogas
pesadas. Queremos que se coloque um ponto final nisso.
Esperamos que esses dois requerimentos possam encontrar
resposta na Secretaria. Tenho a certeza disso. Pedimos
ajuda do companheiro Paulo Schettino, pessoa que conhece a
Polícia Civil, uma pessoa que, tenho certeza absoluta, há de
comungar conosco, há de nos dar sua ajuda com sua vasta
experiência, para que possamos trazer essa tranqüilidade à
população de Montes Claros Em se tratando de Policia Civil,
Montes Claros tem suas histórias: a Policia já esteve
desmoralizada em um passado bem recente, mas hoje goza de um
prestigio, graças ao esforço individual daqueles policiais
Mas é necessário que possamos lhes dar condições de
trabalhar um policial tem que ter sua viatura. Tem que
haver um batalhão com um maior número efetivo de policiais.
Uma cidade Que possui 300 mil habitantes e conta acenas
cinco detetives e um inspetor. Não podemos admitir isso e,
em se tratando de qualquer pensamento a respeito de
segurança pública, isso é inconcebível. Ainda ontem, Sr.
Presidente, também com relação a esta questão, recebemos um
telefonema do Comandante do Corpo de Bombeiros de Montes
Claros, solicitando recursos, através da subvenção social,
para comprar um veiculo, que será transformado em ambulância
para resgate de vitimas, principalmente nas estradas A
situação é drástica e clama por uma certa urgência. Temos a
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certeza de que poderemos, através de um trabalho coeso de
todos os Deputados, que também têm o interesse de estender
este trabalho para suas regiões, sensibilizar o Governo do
Estado e levar um pouco mais de tranqüilidade à população
norte-mineira. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima

Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, quero,
colocar, a respeito das palavras do Deputado Carlos Pimenta,
apenas um adendo: em Januária, uma cidade tão pequena, minha
cidade natal, que tanto amo, não há a menor justificativa
para a quantidade de furto e de roubo de bicicletas que
acontece ali. Não temos nem como explicar. Se você vai tomar
uma coca-cola em um bar e deixa sua bicicleta na calçada,
roubam. Estamos muito preocupados com isso e queremos,
também, que o Secretário examine esse fato, porque isso não
tem explicação e chega a nos despertar muitas dúvidas sobre
as autoridades responsáveis. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência, neste momento, interrompe

os trabalhos ordinários para, nos termos do lo do art. 23
do Regimento Interno, destinar a la parte da reunião a
receber Dom Serafim Fernandes de Araújo. Arcebispo
Metropolitano de Belo Horizonte.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - A
Presidência convida a tomar assento à Mesa o Revmo. Dom
Serafim Fernandes de Araújo, Arcebispo Metropolitano de Belo
Horizonte, e a Deputada Maria José Haueisen. 2a-Secretária
desta Casa.

Destinação da Ia Parte da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se a lê parte desta reunião a
receber D. Serafim Fernandes de Araújo, Que discorrerá sobre
o tema da Campanha da Fraternidade em 199€ - "Fraternidade e
Política".

Palavras do Deputado Durval Anqelo
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputaco Durval Angelo,
autor do requerimento que suscitou esta solenidade.
o Deputado Durval Angelo - Exmo. Sr. Presidente da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, Deputado Agostinho
Patrús; D. Serafim Fernandes de Araújo, Revmo. Arcebispo
Metropolitano de Belo Horizonte; caros Deputados, é com
alegria que recebemos D. Serafim, como amigo e pastor, para
discorrer sobre o tema tão importante que é o da Campanha da
Fraternidade deste ano.
A Campanha da Fraternidade, promovida pela CNBB, traz
novamente, como nas anteriores, um tema desafiador, polêmico
e provocativo, que é a "política". Não só pelo tema, mas por
ser a Igreja Católica quem propõe esse debate. Dai decorrem
as questões que o próprio tema "política" traz para a
conjuntura atual do Brasil, bem como os questionamentos
sobre a legitimidade da instituição em explicar essa
questão.
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Evidente que a fé (seja ela qual for) tem uma dimensão
política, pois é professada por homens e mulheres bem
concretos, em situações históricas, vivendo em urna
sociedade. E só recuperarmos a velha definição de política
de Aristóteles e o sentido etimológico do termo: organização
da cidade, ciência que busca (será?) o bem comum, e veremos
que o agir religioso tem corno dimensão constitutiva o agir
político.
No cristianismo, as mediações da fé e da política são bem
claras, evidenciadas na tradição do Antigo Testamento, na
opção de Jesus, com seu engajamento histórico e com querigma
do Reino. Os documentos da Igreja reafirmam com
objetividade: "Falando ainda em geral, sem distinguir o
papel que compete a seus diversos membros, (a Igreja) sente
como seu dever e direito estar presente nesse campo da
realidade: porque o cristianismo deve evangelizar a
totalidade da existência humana, inclusive a dimensão
Política" (Puebla, 515). Isso em vista de uma missão: A
Igreja tem o dever de anunciar a libertação de milhões de
seres humanos, entre os quais há muitos filhos seus; o dever
de ajudar a nascer essa libertação, de sobre ea dar
testemunho, de fazer que seja total. Nada disso é estranho á
evangelização' (Paulo VI, Evangelii Nuntiandi, nQ 30). Como
se vê, o caminho da Igreja é o homem e a política torna-se a
prática social da caridade cristã, uma ferramenta que pode
estar a serviço da vida e da justiça
Ao falar em política, o que emerge primeiro são as práticas
politicas que conhecemos, baseadas em clientelismos,
paternalismos, corrupções e privilégios, e as prrneiras
conclusões do senso comum são de enxergar a política como
uma coisa suja, o poder como algo demoníaco e a enorme
distância entre o político e o bem comum, entre o político e
a religião. Dai ser necessário resgatar o sentido da
política e a credibilidade das pessoas com essa dimensão
essencial à vida humana. Acredito ser este o maior desafio
da Campanha da Fraternidade de 1996.
A Campanha deve avançar em ações concretas, pois há uma
tendência de algumas comunidades, pastorais ou movimentos,
de ficarem só na discussão e não se comprometerem. Por isso.
o "Agir", do texto-base, deve ser trabalhado com carinho e
assumido plenamente, posicionando-se "claramente e de
maneira inconfundível ao lado dos pequenos' (nQ 181, do
texto-base). O "Agir" é um dos pontos fortes da Campanha
onde destacamos, corno propostas concretas, em seis níveis de
ação:

- Formação, informação e articulação - com investimento
em cursos e seminários, tanto com questões técnicas da
política e da espiritualidade, com criação de instrumentos
de comunicação, acompanhamento dos cristãos e articulação de
grupos que atuam na política.
2 - Pluralismo no interior da comunidade cristã, pois a
Igreja não tem partido, e as opções devem ser respeitadas.
mas com as preocupações básicas com a vida e a justiça. A
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opção pelos pobres é o critério fundamental no engajamento
político-
3 - Protagonismo do leigo, incentivando a atuação dos
leigos como eleitores, corno membros dos movimentos sociais,
como participantes de conselhos, como membro de partidos
políticos ou como políticos com mandatos eletivos. A
política é um dos campos para o exercício deste protagonismo
insistido por Santo Domingos.
4 - Iniciativas e motivações locais, com acompanhamento das
Câmaras e Prefeituras, exercendo pressão e fazendo
sugestões, vivendo a realidade do poder local.
5 - As eleições municipais, como a tarefa prioritária para
os cristãos neste ano, com engajamento direto no processo
eleitoral, seja como eleitor consciente, candidato ou
participante em alguma campanha de pessoas comprometidas com
a vida.
6 - Acompanhamento dos cristãos engajados, para manter

firme o espirito eclesial e acesa a chama da espiritualidade
dos cristãos que atuam na política.
Como um dos assessores que participou da redação do texto-
base da Campanha, vejo com grande esperança as reflexões
deste ano, pois temos um tempo propicio para vivermos o
evangelho no mundo da política, comprometendo toda a Igreja
nessa caminhada e concretizando uma das orientações do
Documento 40 da CNBB (Igreja, Comunhão e Missão...): "A
Igreja espera que os cristãos, oriundos das CEBs e de outros
grupos e movimentos eclesiais, sejam verdadeiras sementeiras
de uma nova política no Pais." Nesse caminho, podemos estar
construindo o ideal messiânico de que "a justiça e a paz se
abraçarão" e de que "a sociedade brasileira conheça uma era
de igualdade e paz."
Com essas palavras e com alegria, queremos receber nosso
pastor, na certeza de que a sua reflexão será muito útil no
sentido de iluminar, cada vez mais, todos os políticos que
estão investidos de mandato. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - Esta Casa tem a grande satisfação de
receber o Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte Dom
Serafim Fernandes de Araújo, para falar-nos a respeito da
Campanha da Fraternidade de 1996.
O convidado dispensa maiores apresentações. Não poderiamos,
entretanto, deixar de ressaltar-lhe a qualidade do pastor
zeloso, empenhado de corpo e alma na obra da evangelização,
presença amiga que soube conquistar o respeito, o carinho e
a admiração de todos os segmentos da sociedade belo-
hor i zont i na.
No contexto nacional, sua palavra serena, mas firme, fiel
aos ensinamentos da doutrina cristã, é referência
obrigatória para toda a comunidade eclesial
Neste momento em que os governantes despertam para a
importância da educação como elemento indutor de um
desenvolvimento justo, é oportuno lembrar que essa
consciência se mostra na majestosa obra educacional que Dom
Serafim vem desenvolvendo ao longo de sua profícua
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existência. São mais de três décadas, durante as quais ele
vem dando o melhor de si em prol da PUC-MG e do Sistema de
Ensino Arquidiocesano.
Homem sintonizado com nosso tempo, faz da tecnologia
instrumento a serviço da propagação da boa nova: multiplica
sua ação pelas ondas da Rádio América, levando, a cada dia,
aos lares mineiros a Palavra de Deus. Seu talento em
converter a midia á causa do evangelho valeu-lhe a nomeação
para o Pontificio Conselho para as Comunicações Sociais.
A presença do Arcebispo Metropolitano neste Plenário já
seria bastante para fazer desta uma tarde memorável. A ela
soma-se o interesse da mensagem que ele nos vem trazer.
Ninguém melhor que Dom Serafim para nos falar sobre
fraternidade e política. Sob a sua orientação a Igreja de
Belo Horizonte desenvolve uma ação coerente, solidamente
ancorada no ensinamento de Cristo e na orientação do Papa,
fazendo-se irmã dos pobres e solidária com os excluídos.
A Assembléia de Minas encontra-se envolvida no processo de
consolidação de uma nova prática parlamentar, consentânea
com as exigências deste final de milênio. Elegemos a
parceria com a sociedade como princípio inspirador de nossos
esforços. Temos procurado, por meio de mecanismos como as
audiências públicas regionais, seminários e fóruns de
debates, estreitar os liames entre a instituição e a
comunidade. Tentamos desenvolver a consciência de que
participação política não é dever que se esgote com o ato de
votar, mas constitui tarefa para ser realizada no cotidiano.
Queremos, assim, estimular o exercício da cidadania entre os
mineiros, incentivando-os a intervir efetivamente no
equacionamento e na busca de respostas para os problemas
comuns.
Em recente pesquisa levada a cabo pela Vox Populi,

constatou-se que a maioria dos entrevistados, cerca de 60%,
avalia positivamente o desempenho da Assembléia. Verificou-
se ainda que essa avaliação sofreu sensível melhora de 1993
até hoje. Isso mostra que estamos no caminho certo.
Entretanto, são muitos os fatores que contribuem, na

atualidade, para denegrir a imagem do homem público, para
espalhar a descrença nas soluções democráticas, para
desestimular a participação, fomentar o desalento e a
desesperança. Por isso, mais uma vez a Igreja foi sábia ao
eleger a participação política como tema para reflexão nesta
Quaresma. E preciso que o povo compreenda cada vez mais que
a omissão abre caminho ao autoritarismo, às soluções
parciais e injustas, à concentração das decisões nas mãos de
poucos, ao aprofundamento das desigualdades. E preciso que
cada m aprenda não só a valorizar seu voto, a acompanhar de
pertc atuação de seus candidatos, mas também a trabalhar
com e:s pelo bem comum.
Que os cristãos não se envergonhem de sua vocação política,
mas descubram nela um caminho privilegiado para a vivência
concreta da fraternidade. E que aqueles que, como nós,
abraçaram a causa pública se façam mais e mais cônscios da



318

dignidade do caminho que escolheram e de suas mais elevadas
exigências.
Queira, portanto, Revmo. Sr. Arcebispo Metropolitano de
Belo Horizonte, receber as boas-vindas desta Casa, que
coloca-se à disposição de V. Revma. para ouvi-lo. Aqui estão
os representantes do povo de Minas. Aqui ecoam os
sentimentos de cada canto de Minas Gerais. E, neste momento
em que a Igreja Católica toma tão sábia decisão, nós,
cristãos que somos, queremos ouvi-lo, queremos beber da
sabedoria de V. Revma. e, mais do que isso, Comungar e
dialogar com V. Exa. na procura de melhores dias para o povo
mineiro, especialmente para aqueles menos assistidos. Com  a
palavra, S. Revma. Dom Serafim Fernandes de Araújo.

Palavras do Arcebispo Dom Serafim Fernandes de Araújo
O Arcebispo Dom Serafim Fernandes de Araújo - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, estamos, aqui, como irmão, no
meio dos irmãos, como cidadão, no meio dos cidadãos. Quero
agradecer muito à Assembléia Legislativa essa oportunidade
de dirigir-lhes a palavra sobre a Campanha da Fraternidade
de 1996. Agradeço ao Deputado ourval Angelo que, com seus
companheiros, fez chegar esse pedido à Mesa Diretora e,
também, a esta Mesa por ter aceitado, colocado em votação
esse pedido, e, de modo especial, agora, as palavras de
acolhimento do nosso querido amigo, Presidente desta Casa.
Faria uma pequena introdução, dando um breve histórico da
Campanha da Fraternidade. Já são 32 anos de campanha. A
Campanha da Fraternidade começou em 1963 e foi um
desdobramento do "Concilio Vaticano II". Motivou essa
campanha, Medelin. E foi, em 1968 que a Igreja da América
Latina começou a pensar na realidade própria e,
principalmente, na realidade de pobreza. O que fazer diante
dessa imensidade de pobreza em nosso continente? Puebla, em
1978, acrescentou que a Igreja não poderia ficar só na
sacristia, era necessário despertar nos cristãos a dimensão
social da fé, ou seja, ninguém crê para dentro, só. A gente
crê, principalmente, pelas obras. Como diz São Tiago, a
nossa fé, sem obras, é morta.
Nesses 32 anos, poderíamos definir 3 etapas, quase 3
décadas sobre os assuntos da Campanha da Fraternidade. A
primeira década, diríamos, foi o momento de a Igreja pensar
nos aspectos internos de sua vida e, também, da vida da
sociedade. Vejam os assuntos da primeira década. Na campanha
"Igreja e Renovação: Lembre-se, você também é Igreja, somos
responsáveis uns pelos outros, descubra a felicidade de
servir". Na segunda fase, a Igreja começou a se preocupar
com a realidade social do povo, denunciando o pecado social
e as estruturas injustas. Posso chamar a atenção para alguns
temas dessa segunda fase, como 'Fraternidade e Libertação",
com o lema: "O egoísmo escraviza, o amor liberta'. Em 1978.
"Fraternidade no Mundo do Trabalho: Trabalho e justiça para
todos". Em 1979. 'Por um Mundo Mais Humano: Preserve o que é
de todos". Em 1981. "Saúde e Fraternidade: Saúde para
todos'. E. na terceira fase, esta que estamos vivendo, a
Igreja se volta para situações existenciais do povo
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brasileiro, ou seja, o que a nossa fé pede diante dessas
situações. Em 1986, o tema foi "Fraternidade e. Terra".
Vejam, os assuntos são todos de grande importância ainda
agora: "Terra de Deus, Terra de Irmãos". Em 1987, "A
Fraternidade e o Menor: Quem acolhe o menor a mim acolhe".
Em 1988, a belíssima campanha "A Fraternidade e o Negro:
Ouvi o clamor desse povo". Em 1990, Fraternidade é Mulher".
Era o Ano Internacional da Mulher. Mulher e homem: imagem de
Deus. Em 1993, "Fraternidade e Moradia: Onde moras?" Em
1994, "Fraternidade e Família: E a família, como vai?' Em
1995, "Fraternidade e os Excluídos : Eras tu, Senhor?'
E, agora, a campanha de 1996: "Fraternidade e Política".

Com esse belo texto, alimentado pela palavra de Deus, no
Salmo 85 (em outras versões, 86): 'A justiça e a paz se
abraçarão". Esse tema, que é messiânico, fala que a utopia
do Reino de Deus tem que começar a se realizar já, aqui, na
Terra, e acho que a conclusão exige empenho: justiça e paz
se abraçarão, e isso jamais será realizado sem a mediação da
colitica. Não há como se conseguir que a justiça e a paz se
aDracem, no Pais, sem a mediação da política. Tem uma causa
esse tema; tem um ou outro sentido o tema. A causa seria uma
simples conclusão da campanha do ano passado. Sem uma
Política verdadeira, é impossível existirem leis que façam
com que os excluídos sejam incluídos na sociedade. Então, a
campanha deste ano procura ser uma resposta muito concreta
ao que fazer e como fazer, relativa ã campanha do ano
Passado, sobre essa multidão que vamos deixando para trás na
estrada, sem a oportunidade de caminhar conosco. São tantos,
no Brasil são milhões.
Mas há, também, uma outra Oportunidade, que são as eleições
municipais deste ano. Queremos, com essa campanha.
incentivar o povo a aprender política. E não há momento
melhor para se aprender política do que uma eleição,
principalmente municipal, pois está muito próxima do povo.
Foi por isso que decidimos lançar, em todas as câmaras
municipais, a Campanha da Fraternidade, para dizer ao povo
que aquele é o seu lugar privilegiado, onde ele se encontra
a cada momento, em cada dificuldade e em cada problema. Essa
campanha não tem o objetivo direto dos políticos, tem o
objetivo de conscientizar o povo. Ela convida o povo,
principalmente o cristão, a uma mudança de atitude. A
participação política do nosso povc tem crescido, mas é
ainda muito pequena. Os senhores devem ter visto, pela
imprensa, que poucos sabem em quem votaram. Isso quer dizer
que se elege uma pessoa e, depois, não se interessa mais por
aquele que representa um pedaço de sua vida de cidadão nesta
Casa ou em uma câmara de Vereadores.
Por isso, o grande objetivo da Campanha é contribuir para a
formação política dos cristãos, para que exerçam sua
cidadania, sejam sujeitos da construção de uma sociedac
justa e fraterna. E os objetivos específicos são os
seguintes. 1Q) Ampliar o conceito de política para além dos
processos eleitorais. Existe gente que pensa que política é
só o momento cia eleição. Nosso povo pensa assim. 2Q)
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Oferecer elementos para um novo exercício da política, a
partir do pobre e do excluído. Esta é a famosa ótica
essencial em nosso Pais. Senhores, eu acho que só deveria
ser aprovada uma lei se a gente se perguntasse primeiro:
isso está na esteira da melhoria do nosso povo,
principalmente da inclusão de tantos excluídos? SQ)
Incentivar as pessoas a se tornarem sujeitos de ações
políticas na promoção do bem comum. Por isso, a Igreja está
incentivando, ao máximo, a participação dos leigos
católicos. Ela não tem partido, não vai indicar nenhum, nem
pessoas ou candidatos. Brincava, outro dia, dizendo que, se
a Igreja indicasse candidatos, seria um contra-senso ter
saído do curral dos coronéis para entrar no curral dos
Bispos. Não tem nenhum sentido a Igreja dizer vote neste ou
naquele. E um problema da sua consciência, da consciência
política a ser criada nessas pessoas. 4g) Clarear a ligação
entre a política e o cotidiano das relações familiares,
comunitárias e eclesias. Depois que fomos colocados nesse
mundo, nenhuma das nossas ações é apolitica, ou seja,
qualquer atitude nossa é política. Por isso, quando uma
pessoa diz: "não gosto de política; é coisa suja", já comete
um tremendo ato político; já é uma opção política dizer
isso, e é errada, pois é a opção pelo desinteresse, o que
favorece, justamente, as políticas com "p" minúsculo, que
encontramos e ainda poderemos encontrar. Sg) Estimular a
militância política no exercício de cargos públicos,
revisando, permanentemente, a prática do poder. A
consciência da Igreja católica sobre esse assunto é muito
séria. Nós não mandamos, não aconselhamos ninguém a votar em
um católico por ser católico. Queremos, sim, que se vote
naquele que der a maior consciência do bem comum. Então, a
escolher entre um não-católico que seja um homem de bem,
decidido a ter ações políticas sérias, em beneficio do povo,
do bem comum, e um católico só porque é católico, mesmo que
seja piedoso, a Igreja daria, teoricamente, o voto para o
primeiro, porque esse, sim, é que irá tentar construir
aquilo que nós, como cristãos, estamos pedindo.
Dividimos a Campanha - isto já ficou um pouquinho claro com

os comentários dc Deputado Durval Angelo - em três etapas. E
o método da antioa Juventude Operária Católica - JOC - ver,
julgar e agir. Vamos deter-nos um pouco mais no conceito do
ver: como é o nosso ver político, como a Igreja vê isso.
Julgar é mais teórico, mas é muito iluminador, porque a
gente joga a palavra de Deus sobre os acontecimentos. Esta
é, justamente, nossa atitude de cristãos. Diante de cada
fato, pegamos a palavra de Deus para que ela nos ilumine,
porque é força e vida para nós. A terceira parte, o agir,
como já foi dito, compreende as ações prioritárias que
devemos implementar, o que será de conseqüência para a
pastoral política da Igreja nesta Campanha da Fraternidade.
Nós teríamos que examinar alguns aspectos desse ver:
primeiro, a pessoa humana é, por natureza, política, é um
ser político. Por isso, essa atitude, como já disse, de
dizer que não gosta de política já é uma atitude de má
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atitude política. O desinteresse pela política já é uma
atitude política, significa não se importar nem com as
coisas que vão bem nem com as que vão mal, pois é da
política que depende a vida dos cidadãos. E o político, Srs.
Deputados, que determina a justiça dos impostos e das
tarifas. E o político que faz leis que libertam ou leis que
escravizam. E o político que administra o dinheiro público
em favor da comunidade ou em outros sentidos. Mas o que é a
política? Não gostaria de ensinar Padre Nosso ao vigário,
mas a palavra "política" vem da palavra "polis' que
significa "cidade". Política é a arte de governar a cidade,
é a arte de governar a comunidade. O Padre Lebret define
política como ciência, arte e virtude do bem comum. E
preciosa essa defir'ção. Política é a ciência, a arte e a
virtude do bem com-. Eu diria: política é a arte de fazer
um povo feliz. O agir político tem diversas dimensões. Tem a
dimensão político-partidária, que, na sociedade democrática,
é imprescindível. Não adianta se dizer descrédito de
partidos. Não é por ai. Haverá sempre motivos para
descrédito, mas é essencial para um regime democrático a
presença dos políticos e da política partidária, a presença
dos partidos, a dimensão, hoje cada vez mais política e
partidária, dos movimentos populares, das associações, das
organizações não governamentais e dos diversos movimentos de
cidadania.
Quem nos dera que houvesse, a cada tempo, um desses
movimentos - como já houve em momentos ce crise - para dizer
que desse povo brasileiro depende o caminhar mais lento ou
mais rápido do Pais.
O compromisso político deve estar articulado com a fé. Está
claro nas palavras do Cristo: Dai a César o que é de César
e a Deus o que é de Deus". Está muito claro que a política
tem autonomia. Ela usa de outras ciências, mas tem autonomia
própria. Mas a própria palavra de Cristo está a dizer:
também para a política, Deus é o senhor. Dar a Deus o que é
de Deus, a César o que é de César. Tudo que é de César é de
César, mas o que é de Deus não pode ser de César.
Do Evangelho de Jesus Cristo decorre o grande impera:ivo
primeiro da conversão. A conversão, que, às vezes,
interoretamos num sentido muito pessoal, acaba sendo o móvel
éticc e todo o nosso agir. Todos estamos precisando de
conversão, porque estamos necessitando de atitudes mais
éticas dentro de nós mesmos. Nós todos carregamos os nossos
pecados e as nossas imperfeições.
O grande eixo político para o cristão é o mandamento de
amar a Deus e ao próximo. Pode ser, Srs. Deputados, que eu
vá dizer a coisa mais simples do mundo, mas que, quem sabe,
talvez não tenha sido pensada. Uma boa lei, aqui, é amar ao
próximo como a nós mesmos. Vale mais do que abrir uma
creche; vale mais do que fazer outras coisas importantes.
Uma boa lei é um ato de amor ao próximo.
A ação política é a construção da sociedade. A cultura
política no Pais, infelizmente, é muito fraca. Talvez
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pudéssemos ler aqui, para os senhores, um texto de Bertolt
Brecht: "O analfabeto político é o pior analfabeto. Não
ouve, não fala, não participa dos acontecimentos pcsliticoS.
Ignora que o custo de vida, o preço do feijão, da farinha,
do aluguel, do sapato, do remédio dependem de decisões
políticas. Não sabe que de sua ignorância nasce a
prostituta, o menor abandonado, o assaltante e o pior de
todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, o
corrupto, o explorador das empresas nacionais e

multinacionais".
Nós podemos dividir a cultura política conforme os nossos

extratos sociais. Qual é a cultura política das elites?
Muito simples. Ela sabe que detém os recursos do poder.
Abusam dessa condição, com a adesão das autoridades, atrás
dos seus interesses. E muito difícil. Pode acontecer que a
elite econômica e política do Pais se aproxime de algum
Governador, de algum Presidente da República ou da própria
Assembléia visando ao beneficio de todos. Em geral,
aproxima-se visando ao benefício de uma oligarquia ou de
alguns. Pressionam as autoridades através da mídia. Como é
difícil, hoje, ler jornal. Diante de cada noticia, temos de
nos perguntar o que há por trás dela. O que está acontecendo
por trás dessa noticia? E consideram-se acima da lei.
A classe média é muito importante, mas, hoje, talvez seja a
mais em desuso, pelo seu comportamento. Ela tem duas
características: a ânsia de copiar padrões de consumo das
elites e o temor obsessivo de empobrecimento. Talvez esse
seja um fenômeno ao qual estamos assistindo agora.
Na política, a classe média caracteriza-se por estar
ausente, é a cultura do não-comprometimento pessoal. Se as
coisas vão bem, a classe média desliga-se; se começa uma
crise, todos entram em pânico. Num bairro de classe média,
se alguém foi roubado em outra rua, as pessoas não dão muita
importância, mesmo que seja na casa do vizinho; só vão
gritar no dia em que acontecer de roubarem as suas casas. E
muito difícil motivar a classe média.
Em relação à cultura política das classes empobrecidas,
temos que distinguir setores politicamente engajados, que
têm um grande peso político e terão cada vez mais, apesar de
serem muito poucos. Influenciam a massa desorganizada e,
também, a classe média. Formam, hoje, a base social da
oposição Dolitica às elites dominantes. Podemos citar os
sindicalistas, os sem-terras, os sem-casas, comunidades
eclesiais de base e outros. Na base da pirâmide está a massa
popular desorganizada. Existem políticos com um terreno que
lhe é proibido. Por isso, quando chamados a votar, buscam
sempre tirar proveito pessoal, trocando o voto por favores e
tornando-se subservientes àqueles que alimentam o
clientelismo, o fisiologismo e o nepotismo.
Outra constatação da realidade é a cidadania como
fraternidade política- Se pudéssemos juntar esses dois
conceitos... cidadania é fraternidade política, fraternidade
política é cidadania. No plano político, a fraternidade
funda-se na percepção de um destino comum, ou. diríamos,
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estamos no mesmo barco. Não se pode dizer que o Brasil seja
urna comunidade fraterna, diante das grandes diferenças Que
ai estão- Como pode ser fraterna uma sociedade que é
cúmplice dos massacres como o de Carandiru, da Candelária ou
o de Vigário-Geral?
Em relação à Política pública, a Constituição Federal

assegura a todos os brasileiros o direito a emprego, salário
decente, casa, comida, escola, transporte e assistência
sanitária. O cidadão dotado de cultura Política deveria
estar constantemente no controle dessas situações.
Srs. Deputados, há sinais de esperança, e muitos, O Papa,
em sua Enciclica Sollicitudo Rei Socialis, diz o seguinte:
"Há legiões de políticos, economistas, sindicalistas e
outros que lutam para que todos tenham uma vida digna. Isso
vai crescendo muito. Lenta mas constantemente o povo vai se
organizando, começa a reivindicar. Está crescendo a
consciência de cidadania. As comunidades, principalmente a
cristã, como é o nosso caso, estão buscando uma formação
política mais coerente com sua fé, ou seja, não é o caso de
ser político por ser político, mas ser político porque a
própria fé exige que a política seja vista nesse contexto de
fé, como compromisso de fé. Dai a existência, em muitas
paróquias, de organizações de fé e política. Surgem
lideranças. Infelizmente, nós temos uma classe, no Brasil de
hoje - acabamos de fazer uma pesquisa em Belo Horizonte, a
qual mandarei para o Presidente -, revelando que, no que d:
respeito à política, a nossa juventude se encont
praticamente omissa. Seu interesse por política é quase
zero. Isso é muito triste, porque este Pais, daqui a poucos
anos, será dos jovens. Como podemos entregar um Pais a
desinteressados pelo próprio pais? Ainda sentimos os jovens
em alguns movimentos de solidariedade. Os jovens saíram do
não acomodar-se de 1968 para um acomodamento. Naquele ano,
eles saiam de casa para contestar. Hoje, permanecem em casa
para gastar o dinheiro dos pais, até os 30 anos, sem nenhum
comprometimento, porque a "coisa" está boa demais. Vejam a
grande diferença, a grande mudança política de 1968 para os
dias de hoje.
Também se faz sentir como coisa boa o movimento pela ética

e pela mudança Política. E uma grande esperança surge com a
Presença das mulheres na politica. Tenho a convicção de que
o mundo novo que estamos esperando no terceiro milénio está
precisando de mãe. E a mãe se encontraria no carisma da
mulher, ofertado á sociedade, que dele encontra-se
absolutamente necessitada. Seria una riqueza imensa para o
Pais a participação cada vez maior da mulher na política.
Podemos falar um pouquinho sobre a situação política do
Pais, sobre o poder no Brasil, exercido formalmente pelo
Executivo, pelo Legislativo e pelo Judiciário. Mas relatarei
para os senhores, a partir de um levantamento feito por
nossa Campanha, como regrediu, nos últimos dez anos, a
divisão do grande "bolo" que deveria ser dos 150 milhões de
brasileiros. A parcela desse bolo que os 50% mais pobres
tinham, em 1981, era de 13,4%; em 1990, passou para 11,2%. E
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gente comendo menos do bolo. A parcela dos 800/. mais pobres,
em 1981, era de 37,3%; em 1990, de 33.9%. A dos 10% mais
ricos, em 1981, era de 46,6%; em 1990, de 49,7%. Ficaram
mais ricos. E o 1% mais rico tinha 13% em 1981 e 14,6% em
1990. Vejam como os números coincidem.
No meu entendimento, bastam esses dados para a análise.

Então, passaremos a falar um pouco sobre o ver, ou melhor, o
Julgar. Quais são os aspectos do julgar? Como esta realidade
não pode ser totalmente completada, devemos adotar a
perspectiva cristã no mundo da política. O Reino de Deus, a
fraternidade está ligada à política. Vejam como a Bíblia, a
Palavra de Deus nos dá uma iluminação maravilhosa sobre a
política, sobre como fazê-la. Deus está sempre presente na
vida do povo. Todas as vezes em que mexemos com o povo,
estamos mexendo com os direitos de Deus na vida desse povo.
Poderíamos ecoar a voz dos profetas, alguns fortíssimos.

Talvez o profeta mais forte, na linha política, seja Amós. O
Salmo 85, que acabei de ler, é elucidativo. Se tomarmos a
própria pregação de Jesus, verificaremos que ele anuncia o
Reino, mas começando já neste mundo. Jesus proclama o Reino
com gestos e palavras. Chama principalmente os menores e os
pecadores. Jesus subverte a lógica do mundo. O Reino de Deus
é para os famintos, para os pobres e para os que Choram, e,
nele, o primeiro lugar é das bem-aventuranças.
Outro dia, estava lendo um livro e achei interessante a
posição de Jesus diante da política de seu tempo. Na
Política no tempo de Jesus, havia os romanos, os publicanos,
que estavam a serviço destes, a exemplo de Mateus; os
saduceus, os fariseus e o grupo que chamaríamos de
subversivo, o dos zelotes. Barrabás era um zelote.
Interessante é que Jesus não optou por nenhuma dessas
posições políticas. Tomou a sua posição, criou a sua
doutrina, o Evangelho. E nessa mensagem que deveríamos beber
também o nosso saber político.
Queremos falar dos critérios que achamos importantes para a
missão da Igreja na política. Corno Deus, a Igreja tem um
amor preferencial pelos pobres, e isso faz parte de sua
tradição. O amor preferencial de Deus pelos pobres não se
funda em mérito dos pobres. Não se baseia simplesmente no
fato de serem pobres, mas obedece á lógica da gratuidade.
Deus os ama, preferencialmente, porque são necessitados. A
Pobreza não se identifica com a carência de bens materiais.
Pobre é todo aquele Que sofre opressão, discriminação por
sexo, cor, credo, cultura, etc. E temos, ainda, para
iluminar a nossa atuação política, a copiosa e substanciosa
doutrina social da Igreja.
A terceira parte seria o agir. Vou dizer o que estamos
querendo tirar da Campanha da Fraternidade. Primeiro:
formação em vários níveis, compreendendo cursos de formação
política, cursos para pessoas engajadas, organismos e
movimentos e seminários de aprofundamento, visando,
sobretudo, à participação e ao compromisso com a verdadeira
democracia.
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Também achamos importantíssimo que resulte dessa Campanha
informação em todos os níveis. Acho que o analfabetismo
político vem da falta de informação política. Acho que é
obrigação da Igreja, até mesmo, ajudar na interpretação dos
fatos e das noticias.
Terceiro: articulação com todas as outras forças políticas-
Participação em tudo aquilo que for bom. Na área política e
social, não temos nenhuma reserva quanto à participação.
Aliás, hoje em dia, na verdade, as nossas divergências,
mesmo na participação conjunta com outros setores, são
Pequenas, se temos em mente o quanto cada um tem o direito
de pensar diferente. Queremos propor um diálogo em que
comecemos por aquilo que temos em comum. Se trato com um
irmão nosso evangélico, tenho 95% de acordo com ele. Por que
vou começar pelos 5% em que nós divergimos? E temos o
direito de divergir! Temos o direito de pensar diferente!
Isso deve acontecer em todas as áreas: um diálogo que comece
por aquilo que é comum. Damos como exemplo o problema do
menor. Estamos todos juntos nisso: a Igreja Presbiteriana e
a Católica. Por quê? Isso nos une! Não há motivo para
separar. Nosso único objetivo é o beneficio do menor. Deve
haver articulação, como disse, deve-se reconhecer e
respeitar o pluralismo de visões. Digo sempre que uma das
belezas da Igreja Católica, em Belo Horizonte, é que ela tem
diversas cores, e com isso se faz uma bela pintura. Já
pensaram em como seria uma pintura de uma cor só? Essas
nuanças que, às vezes, o povo chama de Igreja de esquerda ou
de direita não são nada. E questão de cor. Cor para pintar
uma coisa mais bonita. E tem gente tentando fazer essa
pintura.
E, depois, como já foi dito pelo Deputado, vamos valorizar

os leigos como protagonistas. Eles devem tomar todas as
Posições. Nunca vamos ter um partido. Aliás, a história já
nos mostrou que a Igreja Católica não deve ter partido.
Vejam o colapso - que acompanho há muitos anos - da
Democracia Cristã, na Itália. Não é por ai. Mesmo o grande
Partido Católico Alemão tem se desgastado tremendamente,
Porque, atualmente, o mundo é pluralista demais. Hoje, os
italianos se sentem satisfeitos pelo fato de um católico
poder votar em quem ele deseja, isto é, conforme sua
convicção. No tempo da Democracia Cristã, os bispcs
praticamente diziam aos católicos que eles deviam votar
nela. Era um erro. Hoje, eles têm essa liberdade. E é isso
q ue faz a formação Política de um povo.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, terminaria fazendo uma
pequena advertência: em poU-ica, temos de ter o antes, o
durante e o depois, principanente na é poca das eleições. No
antes, escolher bem, votando com consciência e negando o
voto a quem não o merece. No durante, participar de comitês,
de campanhas, fiscalizar o processo eleitoral. No depois,
acompanhar a atuação dos eleitos, fazendo cobranças e
incentivando com criticas construtivas.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, há um pensamento que
considero um dos mais bonitos: Deus tem um sonho sobre cada
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um de nós, e a felicidade do homem é realizar o sonho de
Deus a seu respeito. Deus tem um sonho sobre os nossos
irmãos que estão sob os cuidados dos senhores e, certamente,
não sonhou para eles a miséria nem o desconforto. Creio,
também, que Deus tem um sonho sobre esta Assembléia. Que ela
realize esse sonho. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
o Sr. Presidente - Os aplausos, Revmo. Arcebispo Dom

Serafim Fernandes de Araújo, daqueles que representam os 16
milhões de mineiros falam por si só. A Assembléia
Legislativa de Minas Gerais agradece a V. Revma. por esta
oportunidade de reflexão, por esta oportunidade de
ensinamento pelas colocações tão importantes para o
desenvolvimento politico do nosso Estado.
Nós, Dom Serafim, também sonhamos junto com Deus a
felicidade maior daqueles que retêm a menor renda 'per
capita" do nosso Estado. Dados estarrecedores trazidos por
V. Revma. certamente farão parte da reflexão dos
representantes do povo de Minas Gerais.
Sei que muitos colegas Deputados gostariam de se manifestar
nesta hora, Revmo. Dom Serafim, e vários se propuseram a
fazê-lo. Porém, o nosso Regimento Interno nos impede de
abrir um debate que se prolongaria por toda a tarde e noite,
pois temos matérias ainda a ser examinadas.
Como Presidente desta Casa, quero agradecer a V. Revma.
pela disponibilidade de vir a esta Assembléia e, diante dos
representantes de Minas, apresentar tão importantes
formulações, que, certamente, servirão para a reflexão de
todos nós.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Za PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

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

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do parágrafo único do art. 179 do
Regimento Interno, determina a anexação do Projeto de Lei n
679/96, co Deputado Durval Angelo, ao Projeto de Lei n
469/95, do Deputado José Bonifácio, por guardarem
semelhança.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Mauri Torres - falecimento do Sr. Francisco Antônio de Lima
Drumond, em Belo Horizonte; Paulo Schettino - falecimento de
Marley Moura de Abreu, em Concórdia; e Marcelo Gonçalves -
falecimento de Vicente Moreira Júnior, em Pedro Leopoldo
(Ciente. Oficie-se-)-

Discussão e Votação de Pareceres
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- A seguir, são submetidos a discussão e votação e
aprovados, cada um por sua vez, na forma regimental, os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nQs 402/95,
da Deputada Maria José Haueisen, que dispõe sobre destinação
de bem móvel de valor artistico, histórico e cultural
apreendido pela autoridade policial ou mantido sob sua
guarda; 450/95, da Deputada Elbe Brandão, que altera a Lei
flQ 7.230, de 17/5/78, que cria a medalha de mérito "Barão de
Eschwege"; e 19/95, do Deputado Raul Lima Neto, que
acrescenta artigo à Lei nQ 6-421, de 30/9/74, que dispõe
sobre o uso de livro didático e de uniformes escolares (A
sanção.).
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre a

constitucionalidade do Projeto de Lei ng 298/95, do Deputado
José Bonifácio, que dispõe sobre veiculo apreendido com
suspeita de furto ou roubo. O parecer conclui pela
inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, o parecer,
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto.
Parecer da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade
do Projeto de Lei ng 362/95, do Deputado Jairo Ataide, que
cria o Programa Estadual de Educação por Televisão - o
Canal-Escola - e dá outras providências. O parecer conclui
pela inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, o
parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto.
Relatório Final da Comissão Especial Para Proceder a

Estudos Que Venham a Criar Melhores Condições de Comunicação
no Estado de Minas Gerais. O relatório conclui pela
apresentação de projeto de lei e de requerimento, bem como
pelo encaminhamento de cópias desse trabalho às empresas de
jornal, rádio e televisão que menciona. Em discussão, o
relatório. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação. os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Romeu Queiroz,

em que solicita urgência para tramitação do Projeto de Lei
no 646/96, de sua autoria, que declara de utilidade pública
a Associação Comunitária para Desenvovimento de Carmópolis.
A Presidência vai renovar a votação do requerimento. Em
votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.
Requerimento do Deputado Dimas Rodrigues, em que solicita

seja formulado veemente apelo à Diretoria Regional da EBCT,
com vistas ã implantação de unidade postal na comunidade de
Mocambinho, no Municipio de Porteirinha. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
Requerimento do Deputado Paulo Piau, em que solicita a
realização de uma reunião conjunta das Comissões de
Agropecuária e Politica Rural, de Ciência e Tecnologia e de
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Defesa do Consumidor, com a finalidade de se debater com o
Presidente da EPAMIG, Sr. Guy Torres, a importância da
pesquisa em Minas Gerais. Em votação, o requeriméfltO. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.
Requerimento np 914/95, do Deputado Ibrahim Jacob, em que
solicita a transcrição nos anais da Casa, do artigo
"Libano", publicado no "Estado de Minas", na data que
menciona. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento. Em votação, o requerimento. os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.
Requerimento nQ 968/95, do Deputado Alberto Pinto Coelho,

solicitando a transcrição, nos anais da Casa, dos textos: "A
última fronteira" e "Cresce o silêncio no mundo que fala
português", publicados no "Diário da Tarde' e na "Folha de
São Paulo", nas datas 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.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência, verificando, de plano, a
inexistência de "quorum' para continuação dos trabalhos,
encerra a reunião, convocando os Deputados para as
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia
14, às 9 horas, nos termos dos editais de convocação, e para
a ordinária deliberativa, da mesma data, ás 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr.
Presidente é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI No 12.845
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e
sete de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis,
reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini,
Toninho Zeitune, Raul Lima Neto e Gilmar Machado, membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente "ad hoc', Deputado Miguel Martini, assume a
Presidência, declara abertos os trabalhos e esclarece que a
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente
e designar o relator da matéria. Em seguida, a Presidência
determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente
rubricadas, e convida o Deputado Gilmar Machado para atuar
como escrutinador. Apurados os votos, são eleitos, para
Presidente, o Deputado Miguel Martini e, para Vice-
Presidente, o Deputado Gilmar Machado, ambos com três votos.
Na condição de Presidente "ad hoc" , o Deputado Miguel
Martini convida para tomar assento à mesa o Deputado Gilmar
Machado e o empossa no cargo de Vice-Presidente. Este, por
sua vez, empossa no cargo de Presidente o Deputado Miguel
Martini. O Presidente eleito agradece a escolha de seu nome
e designa como relator da matéria o Deputado Gilmar Machado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
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presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião extraordinária, conforme edttal a ser
publicado, com a finalidade de apreciar o parecer do relator
sobre o Veto Parcial á Proposição de Lei nQ 12.845,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 13 de março de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Gilmar Machado - Toninho
Zeitune - Raul Lima Neto.
ATA DA 6a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE E AÇÃO
SOCIAL
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia doze de
março de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Jorge Eduardo de
Oliveira e Jorge Hannas, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos
Pimenta, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Jorge Eduardo de Oliveira que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Não havendo correspondência a ser lida, a
Presidência passa à discussão e á votação de proposições de
autoria da Comissão. O Deputado Carlos Pimenta apresenta
requerimento em que solicita que se convidem diversas
autoridades ligadas à área do trânsito, para discorrerem
sobre os acidentes ocorridos nos últimos tempos. Na fase de
votação, assume a Presidência o Deputado Jorge Hannas.
Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Ao reassumir
os trabalhos, o Deputado Carlos Pimenta passa à fase de
discussão e votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia . O Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira emite parecer mediante o qual conclui
pela aprovação do Projeto de Lei nQ 646/96 no 2o turno.
Submetida a discussão e votação, é a proposição aprovada.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece_a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de março de 1996.
Carlos Pimenta, Presidente - Marco Régis - Luiz Antônio

Zanto.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
No 12.845

Comissão Especial
Relatório

Valendo-se da atribuição que lhe confere o art. 90, VIII,
c/c O art. 70, II, da Constituição Estadual, o Governador do
Estado opôs veto parcial à Proposição de Lei no 12.845, que
autoriza o Poder Executivo a alienar os imóveis de
propriedade do Estado que menciona.
Por meio da Mensagem n 65/95, encaminhou o Chefe do

Executivo à apreciação desta Casa as razões do veto.
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Constituída esta Comissão Especial, nos termos do art. 234,
c/c o art. 112, J, "b", do Regimento Interno, compete-nos
apreciar o veto e sobre ele emitir parecer.

Fundamentação
A Proposição de Lei np 12.845, em seu art. lQ, autoriza o
Poder Executivo a vender imóveis situados nas cidades de
Itajubá, Uberlândia e Belo Horizonte e imóvel comercial na
cidade do Rio de Janeiro. -
O art. 2, na forma aprovada pelo Plenário desta Casa,
autoriza a doação ao Município de Betim de imóveis ali
registrados, situados no Bairro Nossa Senhora de Fátima e no
loteamento denominado Vila Padre Eustáquio, 2ê Gleba. O
parágrafo único desse artigo dispõe que os imóveis nele
relacionados destinam-se à implantação de programa
comunitário de habitação popular.
Já o art. SQ determina que as alienações de que trata o
documento serão precedidas de parecer do Conselho Estadual
de Política Ambiental - COPAM -, no caso de imóvel situado
no Estado de Minas Gerais.
Ao vetar os arts. 2Q e S, o Governador alegou que a
finalidade do projeto original, de iniciativa do Executivo,
era a de converter um património oneroso, constituído de
imóveis sem qualquer interesse para o Estado, em recursos
financeiros que o ajudariam a cumprir seu compromisso. A
doação ditada pelo art. 2Q frustraria parcialmente essa
finalidade. Não se justificaria, também, submeter um ato
meramente jurídico-financeiro a parecer do COPAM, cuja
finalidade legal, de natureza totalmente diversa, seria a de
atuar na proteção, conservação e melhoria do meio ambiente.
Achamos procedente o veto ao último dispositivo citado, em
que pese à preocupação de se resguardarem terrenos
supostamente localizados em ambiente de frágil equilíbrio
ecológico, tais como aqueles às margens de lagoa. De fato, a
legislação ambiental possui normas especificas que
disciplinam o uso de tais áreas, pertençam elas ao Estado, a
município ou a proprietário particular.
Esse é o caso, por exemplo, do reservatório de Vargem das
Flores, cujos terrenos situados a montante da seção de
barramento, alcançando parte dos Municípios de Betim e
Contagem, foram definidos como áreas de proteção especial
pelo Decreto Estadual nQ 20.793, de 8/9/80. Segundo tal
decreto, os projetos de loteamento ou de parcelamento de
solo dessas áreas para fins urbanos serão submetidos, antes
de aprovados pelos referidos municípios, à previa anuência
do Estado
Da mesma forma, a Lei Florestal mineira (Lei ng 10.561, de
27/12/91) condiciona o uso de áreas de preservação
permanente à prévia autorização do órgão competente, no caso
de obras, atividades e projetos de utilidade pública ou de
relevante interesse social.
Não podemos concordar, entretanto, com o veto ao art. 2,
que autoriza a doação de imóveis ao Municipio de Betim.
Considerando a finalidade a que se destinam os imóveis ali
relacionados, Qual seja a implantação de programa
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comunitário de habitação popular, justifica-se plenamente a
doação, que refletirá diretamente nos custos. da obra
proposta.
Queremos lembrar a todos que um dos compromissos
fundamentais do poder público estadual, expresso
constitucionalmente no art. 246 da Constituição mineira, é o
de 'adotar instrumentos para efetivar o direito de todos à
moradia, em condições dignas, mediante políticas
habitacionais que considerem as peculiaridades regionais e
garantam a participação da sociedade civil.". Deve-se,
portanto, estimular os programas voltados para a construção
de habitação popular. E interesse do Estado favorecer tal
política, mesmo que esta parcialmente se concretize por
intermédio do poder público municipal, como está previsto no
artigo em questão.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela rejeição do veto ao art. 2Q e
pela manutenção do veto ao art. 3Q da Proposição de Lei n
12.845.
Sala das Comissões, 13 de março de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Gilmar Machado, relator -

Toninho Zeitune - Raul Lima Neto.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

No 365/95
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o Projeto de Lei

nQ 365/95 visa a declarar de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Morada Nova de
Minas, com sede no Município de Morada Nova de Minas.
Após sua publicação em 4/8/95 e exame preliminar pela

Comissão de Constituição e Justiça, vem o projeto a esta
Comissão para deliberação conclusiva, nos termos do art.
104, 1, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação é essencialmente de caráter assistencial e tem
por finalidade manter e incentivar a criação de
estabelecimentos especializados, destinados a tratamento,
educação, habilitação, reabilitação e inserção do
excepcional na sociedade; estimular o seu trabalho por meio
de exposições e oficinas; desenvolver a cultura
especializada no campo da educação voltada para esse
segmento.
Em vista do trabalho desenvolvido pela instituição,
julgamos ser merecido o titulo de utilidade pública que o
projeto intenta outorgar-lhe.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 365/95 no 1Q turno, na sua forma original.
Sala das Comissões, 13 de março de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 537/95

Comissão de Meio Ambiente
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Relatório
O Projeto de Lei flQ 537/95, de autoria do Deputado Paulo
Piau, visa à criação do Programa Estadual de Cons&'vação da
Agua.
Publicada, a matéria foi distribuída, nos termos
regimentais, às Comissões de Constituição e Justiça, de
Política Energética, Hídrica e Minerária e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária- Por força de requerimento do
Deputado Ivo José, aprovado no Plenário na reunião do dia
14/11/95, a proposição deverá ser apreciada, também, por
esta Comissão.
À Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela

juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria e apresentou-lhe a Emenda flQ 1. Cumpre-nos, agora,
analisar o projeto quanto a suas implicações na área
ambienta].

Fundamentação
Proteger e preservar os recursos naturais das bacias
hidrográficas sujeitas a exploração para fins de
abastecimento público ou de geração de energia elétrica:
estes os objetivos a serem atingidos com o Programa Estadual
de Conservação da Agua, que se pretende criar com o projeto
em análise.
A maneira simples e criativa de se buscar o financiamento
das ações pretendidas, por meio da aplicação de 1% do
faturamento das empresas concessionárias dos serviços de
abastecimento público e de geração de energia elétrica, é
digna de louvor e garantia do êxito do programa. E comum
assistirmos ao insucesso de inúmeros planos e projetos por
falta de previsão da fonte dos recursos financeiros.
Não se está propondo, assim, a criação de um fundo ou

qualquer outro mecanismo institucional para arrecadação dos
recursos, mas a sua aplicação direta, pelas próprias
empresas, nas bacias em que ocorrer a exploração.
A cobrança pelo uso da água, principio no qual se assenta a
principal disposição do projeto em tela, é instrumento de
gestão de recursos hídricos largamente utilizado em todo o
mundo. No Brasil, desafortunadamente, imaginou-se sempre que
tais recursos, por sua abundância, eram inesgotáveis e que
poderiam ser explorados sem nenhuma preocupação com os
custos dessa exploração ou com a manutenção da sua
sustentabilidade. A situação de degradação em que se
encontra a maioria das nossas bacias hidrográficas demonstra
a necessidade de mudarmos essa concepção.
Assim, é alentadora a constatação de Que medidas concretas
começam a ser propostas, como, além das que agora
analisamos, as constantes na Lei nQ 11.504, de 21/6/94, que
dispõe sobre a política estadual de recursos hidricos. Essa
lei prevé, em seu art. 2g, inciso V, que a cobrança pela
utilização desses recursos é condição necessária à execução
de tal política. O modelo preconizado é o do usuário-
pagador/poluidor-pagador, no qual quem usa ou polui mais
paga mais
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Outra previsão contida nessa lei e também contemplada na
Proposição de lei em tela é a de que os recursos arrecadados
devem ser alocados nas respectivas bacias hidrográficas em
que ocorre a exploração.
O Programa Estadual de Conservação da Agua, por outro lado,
não configura um ónus para as empresas, pois as transforma
em agentes de promoção e financiamento das ações de proteçãc
dos recursos hidricos, o que, em última análise, representa
um beneficio para todos os usuários, entre os quais as
próprias concessionárias.
Constata-se, dessa maneira, que a apresentação de uma
proposição dessa natureza é extremamente louvável e
oportuna. A proteção e preservação dos recursos naturais,
notadamente os hídricos, é tarefa impostergável e depende de
ações concretas para sua efetivação.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei no 537/95 com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão
de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 13 de março de 1996.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente e relator - Wilson Trópia

- Antônio Roberto.
PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI

Plg 548/95
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto de lei em
análise propõe seja declarada de utilidade pública a
Associação dos Moradores do Bairro Capitão Eduardo - AMBASE
-, com sede no Município de Belo Horizonte.
Publicada, foi a matéria encaminhada para exame preliminar

á Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, apresentando
a Emenda nQ 1.
Por sua vez, deve esta Comissão deliberar conclusivamente

sobre a proposição para o lQ turno, em obediência ao que
dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade objeto lo projeto de lei em análise tem por
finalidade promove- o desenvolvimento da comunidade,
conscientizando os moradores da necessidade de participar
das questões atinentes ao Bairro Capitão Eduardo. Tal
Postura certamente elevará a qualidade de vida no local.
Entendemos, assim, que é sem dúvida meritório o trabalho

empreendido pela instituição.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
no 548/95 no lo turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão de
Constituição e Justiça
Sala das Comissões, 13 de março de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 586/25

 

Comissão de Saúde Ação Social
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Relatório
De autoria do Deputado Raul Lima Neto, o projeto de lei em
análise objetiva declarar de utilidade publica o Movimento
Comunitário de Unidade da Vila Cafezal - MOCOUVICA -, com
sede no Município de Belo Horizonte.
Após publicada, a matéria foi encaminhada para exame
preliminar à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para o lg turno de
deliberação conclusiva, em cumprimento das normas
regimentais.

Fundamentação
0 MOCOUVJCA, para consecução de seus fins, propõe
representar os interesses dos moradores da Vila Cafezal,
localizada nas proximidades do Bairro Serra, em Belo
Horizonte, atuando nas áreas social, cultural e educacional.
A entidade, com recursos próprios ou contribuição
voluntária, vem mantendo atendimento gratuito à comunidade,
distribuindo cestas básicas, remédios, material escolar e
prestando outros serviços.
Pelas atividades de eminente caráter filantrópico que vem
realizando, torna-se a instituição merecedora do titulo
declaratório de utilidade pública ora oroposto.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aDrovação do Projeto de

Lei nQ 586/95 no 1Q turno, na sua forma original.
Sala das Comissões, 13 de março de 1996.
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA 0 i p TURNO DO PROJETO DE LEI
No 620/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Wanderley Ávila,
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Loja
Maçônica Cavalheiros da Paz ng 87, com sede no Município de
Coromandel.
Na forma regimental, a proposição foi examinada
inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma apresentada.
Compete, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria, conforme o disposto no art. 104, 1, "a" do
Regimento Interno.

Fundamentação
Trata-se a entidade objeto de projeto de lei em apreço de
sociedade civil com personalidade jurídica, sem fins
lucrativos, cujas atividades, eminentemente de caráter
filantrópico, visam ao progresso da rjmanidade.
Entendemos, portanto, que é merecica a concessão de titulo

declaratório de utilidade pública à entidade em tela.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 620/95 no lQ turno, na forma proposta.



Sala das Comissões, 13 de março de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. -

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 622/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em apreço, do Deputado Durval Angelo,
declara de utilidade pública a Associação Comunitária do
Bairro Fonte Grande, l, 2a e 3a Seções - ASCODEFONTE -, com
sede no Município de Contagem.
Após publicada, foi a matéria encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça para exame preliminar, a qual
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria, apresentando-lhe a Emenda flQ 1.
Agora, compete a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a proposição, conforme estatuído no art. 104, r, a,
do Diploma Interno.

Fundamentação
A Associação em tela é uma entidade filantrópica, sem
caráter religioso ou político e tem por objetivos, entre
outros, propiciar a seus associados atividades cívicas,
recreativas, culturais e assistenciais; promover a
conservação e a defesa do meio ambiente, além de melhorias
no bairro, por meio de sua interveniência junto aos poderes
públicos ou às entidades privadas.
Tais considerações legitimam, pois, a pretensão de se
conceder à ASCODEFONTE o titulo declaratórlo de utilidade
pública-

Conclusão
Somos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 622/95 no lQ
turno, com a Emenda nQ 1. apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 14 de março de 1996.
Marco Régis, relator

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
No 633/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Raul Lima Neto, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Associação Comunitária dos Moradores de Santo Antônio-
ACOMOSA-, com sede no Município de Sabarã
Quando do exame preliminar da matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
A esta Comissão compete deliberar con: usivamente sobre o

projeto no lQ turno, em cumprimento das r:Drmas regimentais.
Fundamentação

Imbuídos de espirito filantrópico, os associados da
entidade mencionada desenvolvem ações que têm por fim
prestar assistência a pessoas carentes, notadamente a
crianças e idosos
Com efeito, os objetivos da Associação compreendem, entre
outros, a promoção de atividades sociais, culturais e
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esportivas, a melhoria das condições de vida dos seus
filiados e o embelezamento do bairro. Para alcançar essas
metas, ela faz convênios com Instituições congêneres,
autarquias e entidades municipais, estaduais e federais.
Por suas atividades, julgamos a referida Associação

merecedora do titulo cjeclaratório de utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 633/95 no 1Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 14 de março de 1996.
Marco Régis, relator. -

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 317/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 317/95, de autoria do Deputado
Francisco Ramalho, que declara de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de
Jequeri -, com sede no Município de Jequeri, foi aprovado no
2Q turno, na forma do vencido no IQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final • que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 317195
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Jequeri -, com sede no Município
de Jequeri.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de ,Jequeri -, com
sede no Municipio de JequerL
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de março de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 361/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 361/95, de autoria do Deputado
Francisco Ramalho, que declara de utilidade pública o Lar
Nossa Senhora do Carmo, com sede no município de Carmo do
Rio Claro, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Np 361195
Declara de utilidade pública o Lar Nossa Senhora do Carmo,

com sede no Município de Carmo do Rio Claro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Lar Nossa
Senhora do Carmo, com sede no Município de Carmo do Rio
Claro.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de março de 1996-
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 432/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 432/95, de autoria do Deputado Alberto
Pinto Coelho, que declara de utilidade pública a Ação Social
Luz do Mundo de Minas, com sede no Município de Belo
Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sento, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Hp 432/95
Declara de utilidade pública a Ação Social Luz do Munco de

Minas, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Ação Social
Luz do Mundo de Minas, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de março de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora - José

Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 438/95
comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 438/95, de autoria do Deputado Dimas
Rodrigues, que declara de utilidade pública a Associação de
Reabilitação e Apoio Bem-me-quer de Cataguases, com sede no
Município de Cataguases, foi aprovado no 2g turno, na forma
do vencido no lQ turno.
vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que. segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria forma aequada,
nos termos do art. 270, 6 1Q, do Regimer:: -.terno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 438/95
Declara de utilidade pública a Associação de Reabilitação e

Apoio Bem-me-quer de Cataguases, com sede no Município de
Cataguases.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. lp - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Reabilitação e Apoio Bem-me-quer de Cataguases, com sede
no Município de Cataguases.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de março de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora - José

Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Hp 439/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 439/95, de autoria do Deputado Romeu
Queiroz, que declara de utilidade pública a entidade Obras
Sociais São José - OSSJ -, com sede no Município de
Patrocínio, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 439195
Declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais São

José - OSSJ -, com sede no Município de Patrocínio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a entidade
Obras Sociais São José - OSSJ -, com sede no Município de
Patrocínio.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de março de 1996.
Paulo Scflettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora - José

Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 446/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 446/95, de autoria do Deputado Antônio
Júlio, que declara de utilidade pública o Movimento de Apoio
à Comunidade do Bairro Santa Cruz, com sede no Município de
Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, § l , do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 446195
Declara de utilidade pública o Movimento de Apoio à

Comunidade do Bairro Santa Cruz, com sede no Município de
Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Movimento
de Apoio à Comunidade do Bairro Santa Cruz, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

Publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de março de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora - José

Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 449/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 449/96, de autoria do Deputado Ibrahim
Jacob, Que declara de utilidade pública a Associação dos
Trabalhadores, Aposentados e Pensionistas de Ubá, com sede
no Município de Ubá, foi aprovado no 2Q turno, na forma do
vencido no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nog 449/95
Declara de utilidade pública a Associação dos

Trabalhadores, Aposentados e Pensionistas de Ubá, com sede
no Município de Ubá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Trabalhadores, Aposentados e Pensionistas de Ubá, com
sede no Município de Ubá.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

Publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de março de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora - José

Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 454/95
Comissão de Reaação

O Projeto de Lei no 454/96, de autoria do Deputado Romeu
Queiroz, que declara de utilidade pública a entidade Obras
Sociais São Cristóvão - OSSC -, com sede no Município de
Patrocínio, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, § l Q, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Np 454/95
Declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais São

Cristóvão - O55C -, com sede no Município de Patrocínio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. ip - Fica declarada de utilidade pública a entidade
Obras Sociais São Cristóvão - OSSC -, com sede no Município
de Patrocínio.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das comissões, 7 de março de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora - José

Maria Barros. -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Np 455/95
comissão de Redação

O Projeto de Lei flQ 456/95, de autoria do Deputado Romeu
Queiroz, que declara de utilidade pública a Associação
Patrocinense de Promoção Social - APAPS -, com sede no
Município de Patrocínio, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, § 1, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final • que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI P49 455195
Declara de utilidade pública a Associação Patrocinense de
Promoção Social - APAPS -, com sede no Município de
Pat roc i n io -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Patrocinense de Promoção Social - APAPS -, com sede no
Município de Patrocínio.
Art 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3p - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de março de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora - José

Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Hp 461/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 461/95, de autoria do Deputado Durval
Angelo, que declara de utilidade pública a Ação Social
Operária Cristo Redentor - ASOCRE -, com sede no Município
de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 5 1Q, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Pip 461/95
Declara de utilidade pública a Ação Social Operária Cristo
Redentor - ASOcRE -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Ação Social

Operária Cristo Redentor - ASOCRE -, com sede no .Municipio
de Belo Horizonte.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de março de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora - José

Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 474/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 474/95, de autoria do Deputado Antônio
Júlio, que declara de utilidade pública o Clube da Maior
Idade, com sede no Município de Bom Despacho, foi aprovado
nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 6 1 Q, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redacão final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 474/95
Dec.ara de utilidade pública o Clube da Maior Idade, com

sede no Municipio de Bom Despacho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Clube da

Maior Idade, com sede no Municipio de Bom Despacho.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de março de 1996-
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora - José

Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 482/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei flQ 482/95, de autoria do Deputado José
Bonifácio, que declara de utilidade pública a Casa do Velho
Amigo, com sede no Município de Barbacena, foi aprovado nos
turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 6 l Q, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final; que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Np 482195
Declara de utilidade pública a Casa do Velho Amigo, com

sede no Municipio de Barbacena.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Casa do

Velho Amigo, com sede no Município de Barbacena.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contra-io.
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Sala das Comissões 7 de março de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora - José

Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Np 489/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei flQ 489/95, de autoria do Deputado
Wanderley Avila, que declara de utilidade pública a
Associação Feminina Obreira do Bem, com sede no Município de
São Sebastião do Paraíso, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 1, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 489195
Declara de utilidade pública a Associação Feminina Obreira

do Bem, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Feminina Obreira do Bem, com sede no Município de São
Sebastião do Paraíso.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de março de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora - José

Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 508/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 508/95, de autoria do Deputado Djalma
Diniz, que declara de utilidade pública a Associação
Evangélica Beneficente de Melo Viana, com sede no Município
de Coronel Fabriciano, foi aprovado nos turnos regimentais,
sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 508/95
Declara de utilidade pública a Associação Evangélica

Beneficente de Melo Viana, com sede no Município de Coronel
Fabriciano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Evangélica Beneficente de Melo Viana, com sede no Município
de Coronel Fabriciano.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Comissões, 7 de março de 1996.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 16 DE MARÇO DE 1996

ATAS

ATA DA 1259 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 14 DE MARÇO DE 1996

Presidência do Deputado Wanderley Avila
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Oficias e telegramas -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei flQ5 695 a
697/96 - Requerimentos flQS 1.114 a 1.132/96 - Requerimentos
da Comissão Especial para Proceder a Estudos Que Venham a
Criar Melhores Condições de Comunicação no Estado de Minas
Gerais e do Deputado Antônio Júlio (2) - Comunicações:
Comunicações da Comissão de Meio Ambiente e dos Deputados
Simão Pedro Toledo, Gil Pereira e Mauri Torres - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Bonifácio Mourão, Raul
Lima Neto, Ivo José, Marcelo Gonçalves, Durval Angelo e
Alencar da Silveira Júnior - 22 PARTE (ORDEM DO DIA): ia-
Fase: Decisão da Presidência - Abertura de inscrições -
Leitura de comunicações apresentadas - Discussão e votação
de pareceres; Pareceres da Comissão de Justiça pela
inconstitucionalidade dos Projetos de Lei ngs 400 e 410/96;
aprovação - Questão de ordem - ENCERRAMENTO.

- Comparecem a esta reunião os seguintes Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Paulo Pettersen -
Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista -
Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da
Silveira Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson
Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Genaro - Antônio Roberto
- Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bonifácio Mourão -
Carlos Pimenta - Dílzon Meio - Dirnas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão -
Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil Pereira -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Iva José - João Batista de Oliveira - João Leite
- Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio
- José Braga - José Henrique - José Maria Barros - Kemil
Rumaira - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo
Gonçalves - Marcos Helênio - Marco Régis - Maria Olivia -
Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau
- Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Helvécio -
Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wilson Trôpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 14h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental- Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, i niciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Sr 2Q-Secretario, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
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Ata

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

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

OF 1 CI OS
Dos Srs. Suas Brasileiro, Deputado Federal, Eduardo

Barbosa, Secretário do Trabalho, e Ronan Ramos de Oliveira,
Chefe do Cerimonial do Governo do Estado, agradecendo o
convite para a reunião comemorativa do Dia Internacional da
Mulher.
Do Sr. Paulo Fernando Lapa , Diretor da Diretoria de

Programas Sociais da SUDENE, encaminhando cópia do primeiro
termo aditivo ao convênio firmado entre esse órgão e o
Governo do Estado com vistas à execução de obras de infra-
estrutura hidrica. (- A Comissão de Fiscalização Financeira,
para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.
101, XV, do Regimento Interno.)
Do Sr. Paulo Fernando Lapa, Diretor da Diretoria de
Programas Sociais da SUDENE (3), encaminhando cópias de
convênios firmados entre esse órgão e o Governo do Estado
com vistas à introdução do adolescente no mercado formal de
trabalho e à construção das obras da adutora urbana em
Januária e Espinosa. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 101, XV, do Regimento Interno.)
Do Sr. João Paulo, Presidente da Câmara Municipal de Belo
Horizonte, encaminhando, para providências, cópia do
relatório final da comissão parlamentar de inquérito
instituída por essa Casa para apurar irregularidades e
malefícios causados à comunidade pelo funcionamento de casas
de bingo na Capital. (- A Comissão de Educação.)
Do Sr. Milton Reis, Diretor-Geral do DETEL-MG, informando

que essa autarquia firmou e aditou convênios com a TELEMIG e
com os municípios que relaciona, visando à implantação de
postos de serviço de telefonia rural.
Do Sr. Robério M. W. Pires, Chefe de Gabinete do Secretário

da Fazenda, dando ciência da liberação do funcionário Carlos
Augusto de Miranda Machado para prestar depoimento à CPI
sobre o processo de apuração dos índices do VAF. (- A CPI do
VAF -
Do Sr. Raul Machado Horta, Presidente do Instituto dos
Advogados de Minas Gerais, e outros, formulando apelo com
vistas à manutenção da participação da entidade no Fundo
Judiciário e encaminhando cópias de oficio enviado ao
Governador do Estado com a mesma solicitação e de relatório
das principais atividades da Casa de Mendes Pimentel no ano
passado. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 650/96-)
Do Sr. Ibrahim Felippe Heneine, membro da Academia Mineira

de Medicina, enviando poema em homenagem a Minas Gerais e
cópia de texto sobre as virtudes mineiras, publicado no
"Estado de Minas".
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Do Sr. Josino Cordeiro de Faria. Diretor de Assistência
Social da representação em Minas da 'Scudérie Detetive te
Cocq, enviando relatório das atividades da entidade em 1995.
Da Sra. Alcione Batista Soares, do Movimento das Famílias

das Vitimas do Trânsito, enviando reportagem sobre acidentes
no trânsito, publicada no Estado de Minas solicitando
providências quanto à manutenção das estradas de Minas. (-
Anexe-se ao Requerimento nQ 1.024/96.)
Do Sr. André Luis A. Meio, representante dos Defensores
Públicos de Uberlândia, encaminhando cópias de reportagens
publicadas em vários jornais a respeito do estado caótico em
que se encontra a Defensoria Pública em Minas Gerais. (-
Anexe-se ao Requerimento nQ 1.076/96.)
Do Sr. João Rosa Damasceno Bastos, de Iturama, encaminhando

oficio da Associação dos Juizes de Paz do Estado de Minas
Gerais por meio do qual se solicita a não-aprovação do
Projeto de Lei nQ 650/96. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n
650/96.)

TELEGRAMAS
Do Sr. Eduardo Azeredo, Governador do Estado, comunicando
ter assinado o Decreto ng 37.812, que declara área de
proteção ambiental região situada nos municípios que
menciona. (- A Comissão de Meio Ambiente.)
Do Sr. Márcio Aristeu Monteiro de Barros, Presidente do
Tribunal de Justiça, agradecendo convite para a reunião
comemorativa do Dia Internacional da Mulher.
Do Sr. Arlindo Porto, Senador, agradecendo convite para
participar de ciclo de debates promovido por esta Casa.

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

proposições:
PROJETO DE LEI Hp 595/95

Proíbe a cobrança de taxas, mensalidades e contribuições na
rede estadual de ensino de iQ grau e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lp - Ficam as escolas da rede estadual •de ensino
proibidas de instituir, cobrar ou permitir que se cobre ou
se proponha o pagamento de Qualquer taxa ou mensalidade,
ainda que a titulo de contribuição ou doação, ou em forma de
taxas de matricula e de caderneta, dos alunos das séries
pré-escolares e de lQ grau.
Parágrafo único - E vedado às escolas da rede estadual de

ensino de lQ grau solicitar dos alunos contribuição na torma
de material escolar e de consumo.
Art. 2Q - Os alunos não poderão ser privados do direito de
freqüentar as aulas por não estarem uniformizados ou por não
disporem do material escolar solicitado pelas escolas.
Art. 3Q - O não-acatamento às disposições desta lei
importará responsabilização administrativa dos Diretores das
escolas.
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Art. 4Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação. -
Art. 5Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de março de 1996.
João Batista de Oliveira
Justificação; Embora a Constituição mineira, em seu art.
198, 1, estabeleça a gratuidade do ensino fundamental (lQ
grau), as escolas da rede pública estadual desafiam essa
imposição constitucional, cobrando dos alunos taxas de
matricula, taxas de caderneta, mensalidades e contribuições
na forma de material escolar.
Como denuncia sistematicamente a Federação de Associações

de Pais de Alunos do Estado de Minas Gerais, o não-pagamento
de taxas e mensalidades - cobradas como contribuição à caixa
escolar - significa, quase sempre, a marginalização e o
isolamento dos alunos oriundos das famílias carentes. Essa
marginal ização constitui, assim, a primeira etapa de um
processo que culmina com o afastamento das crianças carentes
das escolas, produzindo, dessa forma, o fenõmeno da evasão
escolar.
Existem numerosos casos, investigados e denunciados pela

citada Federação, em que a falta de pagamento -de taxas e
mensalidades levou à não-renovação das matriculas e à
interrupção de freqüência de alunos carentes.
Com o objetivo de eliminar esses entraves, que dificultam o

acesso e a permanência dos alunos carentes na rede estadual
de ensino de lQ grau, é que apresento este projeto de lei.
Nele está expressa, terminantemente, a proibição da cobrança
de qualquer tipo de taxa e contribuição dos alunos.
Esta iniciativa visa, assim, dar mais efetividade à

gratuidade do ensino fundamental já assegurada pela
Constituição mineira de 1989. Visa, também, impedir Que a
escola pública de ensino fundamental, ao cobrar por
serviços, ao invés de ser um instrumento de formação da
cidadania e de inclusão social, converta-se em fator de
exclusão e perpetuação das desigualdades sociais.
Não é correto supor que o fim da cobrança de taxas e
mensalidades vã dificultar, ou até mesmo comprometer, a
sobrevivência da rede estadual de ensino fundamental. E
certo que os orçamentos das escolas são insuficientes para o
fiel cumprimento de suas responsabilidades. Mas, ao invés de
se voltarem para os pais dos alunos, as escolas terão que
reivindicar do Estado, somente do Estado, as condições
necessárias ao seu funcionamento.
Os cidadãos não têm o dever de suprir no orçamento das
escolas aquilo que o Estado deixa de lhes proporcionar. Os
pais já contribuem para o bom funcionamento da rede no
momento em que pagam impostos. Não é justo, portanto, que
paguem, novamente, por um serviço pelo qual já pagaram
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais tem, com
este projeto de lei, a oportunidade de colocar um ponto
final nas iniciativas das escolas da rede pública que tiram
do ensino fundamental a gratuidade prevista na Carta
mineira, 0 Poder Executivo Estadual não enfrentou esse
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problema de forma adequada. Através da Portaria nQ 004/95,
da Subsecretaria de Desenvolvimento Educacional, da
Secretaria de Estado da Educação. o Executivo deixou aberta
ainda ás escolas estaduais a possibilidade da cobrança de
taxas e contribuições, desde que legitimada pela assembleia
escolar.
Por isso, é imperiosa a aprovação deste projeto de lei,
para o que conto com o apoio da Casa.
- 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 LEI Hp 696/96
Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes

Físicos do Vale do Aço - ADEFIVA -, com sede no Município de
Coronel Fabriciano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Deficientes Físicos do Vale do Aço - ADEFIVA -, com sede
no Município de Coronel Fabriciano.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 1996.
Ivo José
Justificação; A ADEFIVA vem, há mais de dois anos,

desenvolvendo relevantes trabalhos em prol da integração da
pessoa deficiente na sociedade, bem como da sua
profissionalização.
Os membros da diretoria são pessoas idôneas que não
percebem qualquer tipo de remuneração pelo exercício dos
cargos que ocupam.
Por essas razões e nos termos da legislação vigente,
estamos pleiteando a declaração de utilidade pública da
referida Associação.
- Publicado, vai o projeto às 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.

PROJETO DE LEI hp 697/96
- O projeto de lei da Comissão Especial para Proceder a

Estudos Que Venham a Criar Melhores Condições de Comunicação
no Estado de Minas Gerais, publicado na edição de 2/2/96,
recebeu o nQ 697/96 e o seguinte despacho: 'Publicado vai o
projeto ás Comissões de Justiça, de Administração Pública e
de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 103. do Regimento Internc' -

REQUERIMENTOS
NQ 1.114/96, da Deputada Maria Olivia, solicitando seja
formulado apelo à Secretária da Educação com vistas à
compatibilização do enquadramento de servidores das
Superintendências Regionais de Ensino à respectiva
habilitação. (- A Comissão de Educação.)
NQ 1.115/96. do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
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Transportes e Obras Públicas com vistas á construção do
trecho rodoviário entre os Municípios de Carlos Chagas e
Umburatiba. (- A Comissão de Administração Pública.)
Ng 1.116/96, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Saúde com vistas à reforma e ampliação do Hospital São João
Batista, localizado no Município de Carai.
Ng 1.117/96, do Deputado kemil Kumaira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Habitação com vistas à construção de casas populares no
Município de Poté. (- Distribuídos à Comissão de Saúde e
Ação Social.)
NQ 1.118/96, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e à Secretaria da
Educação com vistas á construção de prédio para a Escola
Estadual Clemente Luiz, no Município de Itaipé. (- A
Comissão de Educação.)
NQ 1A19/96, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas com vistEz à liberação de
2.000m de emulsão asfáltica para o Municio de Catuji.
NQ 1.120/96. do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas com vistas á liberação de 200
horas de patrol e 50 horas de retroescavadeira para o
Município de CatujL
NQ 1.121/96, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas com vistas á construção de
Ponte pré-moldada sobre o ribeirão Santa Cruz, no Município
de Catuji. (- Distribuídos á Comissão de Administração
Pública.)
Ng 1.122/96, do Deputado Kemi Kumaira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Esportes com vistas á corstrução da sede do Projeto Curumim,
no Municipio de Carai.
NQ 1-123/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Fidelidade Mineira, localizada no Município de Juiz
de Fora, por seus 126 anos de existência.
Ng 1.124/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Voluntários da Pátria, localizada no Municipio de
Cataguases, por seus 15 anos de existência.
NQ 1.125/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica União de Contagem, localizada no Município de
Contagem, por seus 20 anos de existência.
NQ 1.126/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando s

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Deus, Justiça e Fraternidade, localizada no
Município de Passos, por seus nove anos de existência.
No 1.127/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
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Maçônica União, Igualdade e Justiça, localizada no Município
de MatozinhOs, por seus 12 anos de existência.
NQ 1.128/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Filhos da Acácia, localizada no MuniCipio de
Caratinga, por seus 16 anos de existência.
NQ 1.129/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a
Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá, localizada no
Município de Alto Jequitibá, por seus 94 anos de existência.
NQ 1.130/96, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando
se consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Sr. Paulo Ribeiro, por sua atuação na Presidência da TV
Minas e pelo convite para dirigir a Fundação Roquete Pinto.
(- Distribuídos à Comissão de Educação.)
NQ 1.131/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas à
inclusão do Município de Bocaiúva entre aqueles que serão
beneficiados com recursos oriundos do convênio assinado
entre o Governo do Estado e a CEF.
NQ 1.132/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas à
inclusão do Município de Espinosa entre aqueles que serão
beneficiados com recursos oriundos do convênio assinado
entre o Governo do Estado e a CEF. (- Distribuídos à
Comissão de Administração Pública.)
- São, também, encaminhados à Mesa requerimentos da

Comissão Especial para Proceder a Estudos Que Venham a Criar
Melhores Condições de Comunicação no Estado de Minas Gerais
e do Deputado Antônio Júlio (2). -

COMIJNICAÇOES
- São, também, encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão
de Meio Ambiente e dos Deputados Simão Pedro Toledo, Gil
Pereira e Mauri Torres.

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

Mourão.
O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Srs
Deputados, as informações que o Governador Eduardo Azeredo
trouxe a esta Casa, através dos seus representantes,
liderados pelo Vice-Governador, Prof. Walfrido dos Mares
Guia, na manhã e na tarde de ontem, trouxeram-nos dados
sobremaneira interessantes e, até certo ponto,
impressionantes: divida de R$10.600.000.000,00; despesas
superiores à receita em R$1.300.000.000,00, somente em 1995;
folha de pagamento representando 78% das receitas,
considerados os critérios constitucionais e mergulhado na
guerra fiscal, particularmente com o Estado de São Paulo. No
século XX, de acordo com informações do Prof Walfrido dos
Mares Guia, Vice-Governador, em 91 anos, isto é, até 1991,
não houve avaliação da situação do ensino, uma vez sequer,
no Estado de Minas Gerais. Não se sabe qual é o verdadeiro
patrimônio do Estado. O Estado não sabe o que tem
(informações do Secretário da Administração, Cláudio
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Mourão). O Estado não sabe o que recebe nem quando recebe;
não sabe se o contribuinte está atrasado um mês ou um ano
com seus impostos e não tem equipamentos suficientes para
obter essas informações.
Esses dados impressionam sobremaneira. Para quem acredita,

como eu e como a maioria, na sinceridade dessas informações,
a conclusão, Srs. Deputados, é de que a reforma do Estado é
imperiosa e absolutamente necessária. Com a globalização da
economia, com a fase de perplexidade que estamos vivendo em
todas as áreas, particularmente na área da informática, e,
sobretudo, com o avanço e a internacionalização dos setores
econômicos e empresariais, quem não se atualizar, quem não
reformar, quem não procurar o caminho da reforma e da
atualização, seja o Estado, seja a empresa particular,
caminha na direção da falência. Mormente, Srs. Deputados,
numa situação impressionante como a que se debateu ontem,
aberta e democraticamente, com relação à realidade em que o
Estado vive. Anteriormente, com a inflação galopante,
vivíamos num mundo totalmente irreal. Pagava-se a folha do
servidor público, muitas vezes, com os rendimentos do
dinheiro aplicado. Hoje, vivendo num Paismuito mais
sacrificante, mas muito mais real, chegamos à conclusão de
que, dentro desse sacrifício, mas dentro dessa realidade,
precisamos encarar de frente e com muita coragem a reforma
do Estado.
E preciso ter dignidade, e o Governador Eduardo Azeredo tem

dignidade. E preciso ter credibilidade, e isso também ele
tem. Tanto tem que, embora se notem poucas obras na
administração do Estado, pelas grandes dificuldades de caixa
e das finanças estaduais, S. Exa. , o Sr. Governador Eduardo
Azeredo, continua com um bom índice de avaliação nas
pesquisas. Isso deve-se, sobretudo, à sua dignidade e á sua
credibilidade. E preciso que se faça uma reflexão e se
observe que o Brasil está mudar.do; que, neste Pais, se pensa
e se reflete com mais responsabilidade e com mais
consciência sobre o valor das coisas leais, honestas e
decentes.
E porque o povo e tudo faz sentir que se muda neste Pais,

caminhando nesta direção, é preciso, também, perante esses
dados impressionantes que vimos ontem, apresentados pelos
próprios representantes do Governo, que se encare com
seriedade a reforma do Estado. E preciso que se faça a
desoneração do Estado, que se compreenda, de uma vez por
todas, aquilo que o Secretário da Fazenda disse: 'não há
outro caminho, não há outra fórmula de se equilibrar o
Estado senão aumentando a receita e diminuindo a despesa.'.
Evidentemente, não somos pregoeiros de se fazer de uma

classe determinada a vitima de toda essa situação. O que
estamos procurando, com essas palavras, é criar realmente
uma consciência de que a reforma do Estado em vários níveis
é inadiável e tem que ser enfrentada com credibilidade, com
dignidade e, sobretudo, com muita coragem por parte do
Governador, por parte desta Assembléia Legislativa e por
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todos os responsáveis pelo destino do Estado de Minas
Gerais. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ràul Lima

Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Deputado
Wanderley Ávila, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, meus
senhores e minhas senhoras, após ouvir as palavras do nosso
ilustre Deputado Bonifácio Mourão, devo dizer que concordo
plenamente com ele, ainda mais porque sabemos que a situação
em que o nosso Estado se encontra é totalmente inviável para
qualquer Governo realizar um grande mandato, se não fizermos
urna reforma imediata.
Na verdade, Srs. Deputados, meus senhores e minhas
senhoras, o nosso Estado e até mesmo o nosso Pais e a
maioria dos nossos municípios tornaram-se ingovernáveis.
Apenas para citar um exemplo, no Norte de Minas há um
município que recebe de FPM a quantia de R$225.000,00 por
mês, mas gasta só com o funcionalismo público municipal a
quantia de R$250.000,00 por mês. Isso é totalmente absurdo.
Mas por que veio a acontecer isso com o nosso Pais, com O
nosso Estado e com os nossos municípios, na sua grande
maioria? Por causa, evidentemente, do regime republicano.
Por causa da democracia, que, nós sabemos, quando não
exercida com seriedade, com consciência cristã, gera a
demagogia. O que aconteceu nos municípios é que diversos
Prefeitos empregaram seus amigos e seus correligionários.
Alguns outros que vieram posteriormente e que eram bem
paternalistas conservaram os funcionários que lá estavam e
admitiram outros seus amigos e correligionários e, assim,
sucessivamente. Hoje nós temos municípios com a máquina
inchada e totalmente ingovernáveis e inadministráveis.
O nosso Estado também se encontra nessa situação. O nosso
Governador, Sr. Eduardo Azeredo, merece elogios. E pena que
nem todos tenham consciência da sua atitude séria e corajosa
em tomar uma medida, até impopular, diria, impopulista, de
sofrer, no momento, a afronta, a adversidade, a oposição da
imprensa e, também, de alguns funcionários públicos que se
vêem ameaçados de serem dispensados. Compartilhamos com eles
esse momento de crise e de sofrimento que atravessamos, mas
havemos de superá-lo. Sem dúvida, com a máquina
administrativa sendo enxugada e o Estado tendo condições de
ser governado, evidentemente, surgirão mais empresas e mais
empregos. Com isso, todo o povo ganhará, razão pela qual sã
mesmo quem não pensa é desfavorável á reforma administrativa
do Governo.
Acredito que todos os Deputados, ainda que da oposição, têm
a consciência séria da necessidade de termas um Estada
governável . Não se pode gastar mais do que se arrecada nem
se gastar essa fábula com o funcionalismo público. E
necessária a privatização imediata ou toque de caixa" de
todas as empresas estatais. Não é dever e nem função do
Estado ser banqueiro ou empresário. E dever do Estado, sim,
cuidar da educação, da segurança, da saúde, do transporte,
e, evidentemente, cuidar do bem-estar da população, como um
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Pai cuida de seu filho. Não somente é urgente a
privatização, mas também uma reforma administrativa
imediata. Nesse sentido, parabenizamos a coragem de nosso
Governador, Sr. Eduardo Azeredo.
Entretanto, Srs. Deputados, quero também aproveitar este
tempo que me resta de 4min28seg, para apelar ao coração de
cada um dos senhores, porque já o fiz ao coração do
executivo máximo do Estado, nesta manhã, a fim de que
considere a humanidade da questão e reconheça a necessidade
de derrubarmos o veto de S. Exa. ao nosso projeto que obriga
todas as paradas obrigatórias de ônibus e as estações
rodoviárias a terem banheiros limpos e gratuitos para os
usuários te transportes intermunicipais de õnibus.
Citarei um exemplo, e não é um exemplo patético, mas

verdadeiro. Há pouco tempo, minha esposa, sua mãe e sua tia
vinham de ônibus de Montes Claros. Quando o ônibus parou na
estrada, numa parada obrigatória, usaram a toalete e, ao
saírem, tinham que pagar R$0,75 cada uma. Não tinham
dinheiro trocado. Minha esposa tinha uma nota de R$lo,00. A
senhora que tomava conta da entrada disse que não tinha
troco. Elas disseram que iam á lanchonete fazer um lanche e
que depois voltariam para pagar. A senhora que estava na
entrada disse que ninguém sairia sem fazer o pagamento.
Minha esposa deixou a mãe e a tia e foi á lanchonete trocar
o dinheiro, para pagar os R$2,25. Hoje em dia, quando minha
sogra conta o ocorrido ri e diz que elas ficaram como reféns
naquele banheiro. Entretanto, lá fora, havia mães de
família, viajantes com filhos que, talvez, não tivessem
condições de pagar para usar aquele banheirc. porque, para
uma mãe de cinco filhos, R$4,00 pesam na bolsa. Ora, isso é
um absurdo. Se existe um posto de gasolina a 5km, outro _a
Um e outro a 2km, o ônibus pára somente em um deles, não
dando ao passageiro nenhuma opção de escolha. Ali, o
passageiro, além de gastar mais, porque os preços são,
geralmente, mais altos, ainda tem de pagar para usar o
toalete.
Conversando com o nosso Governador do Estado, homem
responsável, homem flexive, homem público - e, por ser
responsável pela administração de um Estado tão grande,
certamente, alguns projetos são examinados por seus
assessores - S. Exa. reconheceu e concordou conosco dizendo
que esta Casa tem plena liberdade, autonomia e licença para
derrubar esse veto, o que demonstra que ele é um homem de
alto espirito público, sensível e flexível. Confio
plenamente em sua palavra, porque bem-aventurado é o varão
que. empenhando a palavra, não se retrata, e creio que se
trata de um varão dessa espécie o nosso Governador.
Portanto, apelo ao coração dos Srs. Deputados; apelo á
Bancada do PSDB para que, nesta tarde, talvez não, pois
percebe-se que não haverá 'quorum", mas à noite ou na
próxima terça-feira, ajudem-nos a derrubar esse veto, para
que o povo de Minas Gerais, usuário de ônibus, para que a
nossa população pobre - porque nos aeroportos não se cobra
taxa para uso dos banheiros - possa ter o direito de todo
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cidadão que usa o ônibus e já paga na passagem a taxa
rodoviária.
Sr. Presidente, terminando, gostaria de citar umverso do
Profeta Isaias, que muito me atemoriza e exorta: 'Ai
daqueles que decretam leis injustas, que tira o direito do
pobre, do meu povo." Acreditamos ser justo, que todos os
usuários de ônibus tenham evidentemente, nas estações
rodoviárias e nas paradas de ônibus obrigatãrias, o banheiro
limpo para uso gratuito. Portanto, insistimos nesse projeto,
pois cremos no bom-senso e na solidariedade de V. Exas.,
como já temos a compreensão do nosso mui querido Governador.
Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivo José.
O Deputado Ivo Josét - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, amigos da imprensa, a Assembléia
Legislativa de Minas Gerais foi severamente desrespeitada
pelo Governador do Estado ao assinar os termos do empréstimo
obtido junto à Caixa Econômica Federal. Mais do que a
Assembléia, o povo mineiro, incluindo ai os eleitores que o
conduziram ao cargo que hoje ocupa.
Desrespeito e descompromisso com os bens públicos, ao dar
em hipoteca ações da CEMIG e a se comprometer a também
entregar à iniciativa privada o BEMGE no prazo máximo de um
ano, após a venda do CREDIREAL.
Ao tomar conhecimento dos termos do acordo, informamos que
a reforma administrativa do Governo, infelizmente, não foi
elaborada nos gabinetes dos assessores do Governo e passou
longe das secretarias de Estado.
Foi, na verdade, fruto de esforço da cúpula da Caixa
Econômica Federal, que se preocupou com os minimos detalhes,
num vergonhoso desrespeito ao Estado e a sua população.
São 3.450.231.434 ações preferenciais de uma das poucas
empresas sólidas do Estado, Que, a partir de 15 de abril,
passa a incorporar o patrimônio da Caixa Econômica Federal,
provando que o programa de privatização do Governo Federal
se subordina á conveniência de forma acintosa.
A autorização prévia de débito na conta do Governo, em
caráter irrevogável e irretratável, significa na prática
que, a partir da aprovação desse contrato por esta Casa, a
Caixa Econômica Federal passa praticamente a governar o
Estado, definindo sua politica de gastos e, o mais absurdo,
exigindo a efetivação de medidas programáticas definidas por
essa instituição financeira.
Eduardo Azeredo, ao assinar o acordo de empréstimo, abriu

mão inclusive do programa que o elegeu Governador do Estado.
O Governo não oode conceder aumentos, não pode contratar
servidores, mesrr os já concursados, não pode comprometer
receita e deve, como está definido pela Caixa, incrementar a
arrecadação do ICMS e do IPVA nos percentuais definidos pela
instituição.
Isso não é um acordo de empréstimo, é um conjunto de
imposições só comparadas ao do Fundo Monetário
Internacional, para manter sob seu jugo os paises
subdesenvolvidos.



355 d
E o pior: são imposições de uma instituição financeira

subordinada ao Governo Federal que, por triste coincidência
do destino, defende as mesmas posições programáticas do
Governador mineiro.
E mais: é um atestado da incompetência concedido pela Caixa
ao poder público estadual, ao determinar até mesmo a
elaboração de manual de organização para a Secretaria da
Fazenda.
Falar de autonomia federativa, sob a luz do leonino

contrato de empréstimo, só pode ser retórica diante de tais
aberrações.
Quem quiser conhecer de perto a reforma administrativa do
Governo mineiro não precisa procurar o esboço programático
nas repartições públicas. Basta requisitar o contrato de
empréstimo, porque ali estão todos os passos, definindo
datas, métodos e, em fragoroso desrespeito à Assembléia
Legislativa, impondo mudanças na legislação, cujo limite de
prazo é a data de 31 de agosto deste ano.
Não só o Estado de Minas mas também esta Casa estarão

disponíveis para aprovar os ditames impostos pela Caixa
Econômica Federal-
Se não fosse uma afronta, o detalhamento do contrato chega
a ser ridículo- Até 31 de dezembro deste ano, deve estar
confeccionado o novo manual de legislação do ICMS, prevendo
que essas leis já estejam aprovadas na Assembléia. Até essa
data, o qüinqüênio do funcionalismo deve ser reduzido de 10%
para 5%. Até 29 de fevereiro, meta já não cumprida, o
Governo deve demitir 40% dos servidores não estáveis e
implementar outras medidas administrativas de redução de
custo. Os imóveis do Estado devem ser cadastrados e,
comprovada a sua onerosidade, revistos todos os contratos.
Privatizar a GASMIG e a Minas Gerais Administração e
Serviços, além de extinguir o PLAMBEL, proceder a
privatização do CREDIREAL e do BEMGE. Tudo conforme o
cronograma definido pela Caixa Econômica Federal.
E, como se não bastasse tudo isso, se por acaso a Caixa

tiver que recorrer à justiça para receber o débito, o Estado
se compromete a pagar o valor correspondente a 10% da
dívida, assim que o Juiz de Direito despachar a petição
inicial. Nem mesmo o Poder Judiciário escapou de tal
afronta.
E. para completar o desrespeito com esta Casa, o Governo

vai aos jornais afirmar que o contrato deve ser aprovado
pelos Deputados até o dia 15 de abril, sob pena de o Estado
ser obrigado a desembolsar o valor total da dívida, ou seja,
R$ 190.000.000,00.
Nós, do PT, alertamos os Srs. Deputados: se esse contrato
for aprovado na forma proposta, fica, a partir de então,
nomeado Governador do Estado de Minas Gerais o Sr. Sérgio
Cutolo, que passará, a partir dessa data, a gerir Minas
Gerais, de uma forma que fará inveja aos governos
ditatoriais de triste lembrança e numa demonstração cabal
que as imposições do FMI fizeram escola na instituição
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financeira que se diz pública e que foi criada para
implementar programas de financiamento de habitação popular.
Esse contrato é vergonhoso para quem propõe, pois denota

desrespeito à sociedade, e vergonhoso para quem aceita, pois
dá prova de fraqueza e submissão.
Esperamos que a indignação diante disso não se restrinja

aos parlamentares do PT. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcelo

Gonçalves.
O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, imprensa presente, volto a esta tribuna para
confirmar o que disse no ano passado a respeito do Diretor
Regional de Saúde de ubá, Dr. Muniz Jacob, homem sério e
respeitável, que foi exonerado injustamente pelo nosso
Secretário de Saúde.
A afirmativa que fiz no ano passado causou uma auditoria em
Ubá, cujos resultados são os seguintes: "Foram auditados
procedimentos administrativos e financeiros praticados nos
meses de abril, maio e junho, no primeiro semestre, e em
agosto, setembro e outubro no segundo semestre de 1995, de
acordo com os critérios técnicos preconizados pelas normas
de auditoria interna. Não se constatou nenhum procedimento
que configurasse a existência de prática dolosa, conforme
relatório de teor, em anexo.
Portanto, aqui está um resultado sério, vindo de um homem
honesto, o Dr. Muniz .Jacob, que inclusive foi colega de
turma de nosso companheiro, Deputado Péricles Ferreira, que
o conhece muito bem.
Também com relação a Ubá, foi anunciado no "Minas Gerais" a
destinação de uma verba de R$360.000,00 para construção de
uma policlínica, sendo que na cidade já existe uma
policlínica da Prefeitura e a cidade possui um ambulatório
do Departamento de Assistência Médica Social - DAMS -, onde
45 mil pessoas cadastradas recebem assistência médica e
fazem exames de laboratório - simples e sofisticados -
gratuitamente.
Concluimos, por isso, que Ubá não necessita de mais uma
policlínica. Se é parte do consórcio da região, por que não
investir na policlinica da Prefeitura? Por que não investir
no hospital materno-infantil Que está para ter sua
construção concluída na região, onde o dinheiro seria de
utilização mais proveitosa, em vez de investir na construção
de uma nova policlínica? Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, desde fevereiro temos discutido nesta Casa a
chamada reforma administrativa do Governo.
Dois fatos, de alguma forma, nos chamavam a atenção. O
primeiro era a pressa com que o Governo promovia a tal
reforma, e essa pressa levou a alguns descuidos por nós aqui
comentados, a alguns escorregões ou trombadas politicas em
decretos e resoluções, inclusive em um decreto revogado pelo
próprio Governo.
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0 segundo fato que nos chamava a atenção era a falta de
transparência dessa reforma E essa falta de transparência
estava evidente: ausência de discussão com os servidores,
com os sindicatos envolvidos na reforma e com o próprio
Poder Legislativo.
Além dessas duas questões, algumas contradições do discurso
governista sobressaiam. A primeira era que, em reunião de
comissões desta Casa, no inicio do ano passado, o próprio
Cláudio Mourão, Secretário de Administração, disse, conforme
está registrado nos anais desta Casa, que o Estado tinha uma
estrutura enxuta e que não haveria nenhum tipo de reajuste
administrativo que envolvesse a demissão de servidores.
A outra enorme contradição foi, no segundo semestre, num
debate sobre o CREDIREAL. nesta Casa, o Secretário da
Fazenda. João Heraldo, ter afirmado que o BEMGE não ia ser
privatizado. Lembro-me bem de sua fala, gravada nesta Casa,
na qual ele afirma: "Mente quem diz o contrário".
Nada melhor do que um dia a pós c outro; nada melhor que a
verdade para clarear os fatos. Tudo veio à tona com um
contrato cuja negociação se iniciou em novembro do ano
passado e foi concluída agora, no dia 16 de fevereiro. Esse
contrato é uma demonstração cabal da subserviência de Minas
Gerais ao Governo Federal, de que os políticos de Minas,
principalmente aqueles que apóiam o Governo Federal, estão
realmente omissos quanto às questões do Estado.
Não é difícil ilustrarmos, 0 contrato nQ 207.256 é leonino,
ele inclui cláusulas que ferem o principio federativo,
cláusulas que prevêem claramente a intervenção do Conselho
Monetário Nacional nas ações do Governo de Minas, cláusulas
que envolvem a perda de direitos dos servidores e um
processo desregrado para as demissões. Cláusulas que, de
certa forma, desrespeitam este Poder Legislativo, pois
assume o Governador propostas que envolvem modificação da
Constituição ou mesmo :e leis aprovadas nesta Casa. Talvez,
o Sr. Governador, acreditando na subserviência de
determinadas bancadas desta casa, não tenha o mínimo
respeito pelo principio de que, numa democracia, a força
está na autonomia dos Poderes. Diante desse quadro, a
Bancada do PT conclui que não pode compactuar com essa
farsa; conclui que não pode concordar com esse desmonte do
Estado que o Governo está praticando; conclui que não pode
aceitar, em hipótese nenhuma. o que o Governo está fazendo.
Contraditoriamente, o Gover-o de Minas foi obter um misero
empréstimo de R$l90.000.0o:,00, comprometendo toda a
estrutura do Governo, toda a autonomia que o sistema
federativo impõe. Enquanto isso, a São Paulo, recebeu um
empréstimo de quase R$8.000.000.000,00 para salvar o

o BANESPA, não foi imposta nem a exigência de privatizar
aquele Banco. Foi dada como garantia pelo Governo de São
Paulo a FEPÂSA, uma empresa sucatada, falida, e o aeroporto
de Congonhas. Conforme foi levantado posteriormente, esse0	
aeroporto é do próprio Governo Federal. Já tinha saído, há

g vários anos, da administração estadual. Então, mesmo
recebendo R$8.000.000.000,00, São Paulo manteve sua economia
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e teve a coragem de defender que o BANESPA é um instrumento
importante de política econômica.
Vem agora o Governo - que dizia que não ia pri'atizar o
BEMGE - e se mostra subserviente. O Estado do Paraná nos dá
uma lição importante, com a terceira derrota de Minas Gerais
em disputas para atrair investimentos para o Estado. Lá, o
BANESTADO foi fundamental para financiar o setor privado de
modo a garantir que ele pudesse ser parceiro do Governo, no
caso da instalação da Renault naquele Estado. Foi mais uma
derrota para Minas, que perdeu mais uma fábrica. Não pensem
os senhores que no caso da Mercedes vai ser muito diferente,
porque Governo que é subserviente acaba demonstrando isso
Diante dessa situação, poderíamos dizer que os Bancos
Nacional e Econômico tiveram, juntos, mais de
R$9.000.000.000,00, sem precisar de dar garantia nenhuma,
sem precisar de assumir compromisso nenhum. Lá foi o Governo
Federal, com o PROER, salvar os dois Bancos, porque foram
financiadores da campanha daquele que está no Governo em
nível federal. Para repudiar tais medidas, reconhecendo sua
ilegalidade, estamos encaminhando, hoje, ao Presidente desta
Casa pedido embasado no Regimento Interno e no art. 65 da
Lei complementar ng 33, de 1994, que trata da organização do
Tribunal de contas e que diz, claramente: "Os responsáveis
pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer
irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência, de
imediato, ao Tribunal de Contas, sob pena de
responsabilidade solidária".
Então, estamos aqui solicitando e, de certa forma,
determinando, porque a lei complementar assim estabelece,
que o Presidente dê ciência ao Tribunal da irregularidade
desse contrato, para que possa tomar as providências
cabíveis, sob pena de esta Casa ser acusada de ter incorrido
em responsabilidade solidária diante de um crime, diante de
um erro.
A segunda proposição que apresentamos, em nome da Bancada
do PT, é um projeto de resolução que declara a nulidade do
contrato de abertura de crédito que entre si fazem a Caixa
Econômica Federal e o Estado de Minas Gerais, em 16/2/96, na
forma prevista no voto nQ 162/95, do Conselho Monetário
Nacional. O art. 62 da Constituição Estadual, q ue trata das
competências privativas deste Poder, estabelece, em seu
inciso XXXII, que uma delas é a de dispor sobre limites e
condições para concessão de garantia do Estado em operações
de crédito. Mais claro ainda é o art. 74, l. inciso 1. da
Constituição Estadual, quando fala da fiscalização e do
controle: "a legalidade, legitimidade, economicidade e
razoabilidade de ato gerador de receita ou determinante de
despesa e do de que resulte nascimento ou extinção de
direito ou obri gação" . A partir desse entendimento, não
podemos nos calar diante dessa violência.
Para concluir, Sr. Presidente, Srs. Deputados, apesar de o

Governo não ter ouvido ninguém, de ter feito um contrato na
surdina, na calada da noite, gostaria de dar uma sugestão,
para que os seus Deputados a transmitam: seria o caso de se
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colocar mais uma cláusula, a i ga, na qual se estabeleceria,
para a situação ficar coerente com o contrato: 'Ficaextinto
o Estado de Minas Gerais e fica criado o Território Federal
de Minas Gerais'. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da

Silveira Júnior-
0 Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente,

Srs. Deputados, companheiros da imprensa, companheiros que
nos visitam hoje, recebi um telefonema do Governador do
Estado, Dr. Eduardo Azeredo, nesta manhã, avisando Que
estava assinando o documento de criação de uma escola de 2q
grau no Bairro Santa Amélia, em Selo Horizonte, de onde os
alunos saíam para estudar em outros bairros, precisando, em
alguns casos, de pegar duas ou três conduções. Comunico à
Casa que estamos inaugurando essa escola no próximo dia 20.
Serão 700 alunos que terão um local de estudo adequado. A
escola estará instalada no mesmo prédio onde funcionava uma
escola municipal de nome 'Ámilcar Martins". Demos este nome,
quando ainda éramos Vereador, para homenagear o pai do
Vereador Amilcar Viana Martins, hoje Secretário da Casa
Civil. A escola não funcionará em um prédio próprio, mas em
um prédio alugado, onde funcionava urna escola de lQ grau da
Prefeitura.
Depois de várias reuniões com a secretaria estadual, depois

de várias reuniões com a comunidade, conseguimos mais essa
escola. Repito mais uma vez, Sr. Presidente, só sairemos do
buraco negro que estamos atravessando dando escolas para
nossos filhos. O Governador Eduardo Azeredo. apesar ;e todo
esse transtorno com o funcionalismo e com os professores,
vai inaugurar mais uma escola para 700 alunos.
Fazemos, desta tribuna, um apelo, já que deixamos na Câmara
de Belo Horizonte um projeto para criação de uma escola no
BQ pavimento do Mineirinho. E um pavilhão desocupado-
Fazemos um apelo ao Governador do Estado para que implante
logo uma escola no Mineirinho. Uma escola que não vai
atrapalhar em nada as atividades esportivas daquele elefante
branco, como posso chamar esse estádio. Já foi feito um
levantamento; pode-se implantar ali uma escola com 152 salas
de aula. A região da Pampulha ganha a Escola de Venda Nova,
do Bairro Santa Amélia, mas, sem dúvida nenhuma, é muito
importante que consigamos a escola no Mineirinho.
Também falava, hoje cedo, com o Governador Eduardo Azeredo
sobre o meu projeto para dar em comodato o Mineirão ao
Cruzeiro e ao Atlético. Os jornais divulgaram que a ADEMG,
hoje, tem 500 funcionários. Isso não é verdade; ela possui
106 funcionários. O Governador está disposto a passar para o
Cruzeiro e o Atlético, ou até mesmo para um 'p001' de clubes
de Belo Horizonte, o Mineirão, para que seja explorado,
conduzido pelos dirigentes dos clubes de futebol.
Entretanto, se os clubes assumissem esses funcionários, eles
deveriam tirar uma licença sem remuneração do Estado e
passariam a prestar serviços para os clubes que viessem a
pegar o Mineirão em comodato, por um período de 20 anos.
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Hoje, o Governador deixou bem claro que tem interesse em
ajudar o Cruzeiro e o Atlético, que passam por uma situação
difícil; porém, ele não pode ganhar como herança os
funcionários da ADEMG. O Governo do Estado não pode absorver
esses funcionários. Resolvido esse problema, imediatamente o
Governo do Estado estará passando para os clubes o Estádio
Magalhães Pinto - o Mineirão. Será um ganho para o esporte,
porque quem entende de campo de futebol é dirigente
esportivo. Nada melhor do que podermos passar o Mineirão
para eles. Então, Sr. Presidente, repito, subo a esta
tribuna para agradecer e parabenizar o Governador do Estado
pelo compromisso assumido com a educação. A prova disso é a
criação dessa nova escola no Bairro Santa Amélia. Além
disso, Sr. Presidente, estou aqui para pedir ao Governo do
Estado que ajude na criação de uma escola no Mineirinho,
para 4.000 alunos, uma escola que, sem dúvida nenhuma, não
vai prejudicar o funcionamento das atividades esportivas que
ali acontecem. Para finalizar. Sr. Presidente, quero
agradecer à Secretária da Educação pelo empenho que teve na
criação dessa escola no Bairro Santa Amélia, em Belo
Horizonte. Muito obrigado.

2? PARTE (ORDEM DO DIA)
Ia Fase

Decisão da Presidência
A Presidência, nos termos do parágrafo único do art 179 do
Regimento Interno, determina a anexação do Projeto de Lei n
683/96, do Deputado Anderson Adauto. ao Projeto de Lei n
469/95, do Deputado José Bonifácio, por serem semelhantes.

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

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Meio Ambiente - aprovação, na 33a Reunião Ordinária, do
Requerimento nQ 1.064/96, de sua autoria (Ciente- Publique-
se.); e pelos Deputados Simão Pedro Toledo - falecimento do
Sr. Antônio Ribeiro Caetano, em Pouso Alegre; Gil Pereira -
falecimento do Sr. José Ferreira Leal, em Montes Claros; e
Mauri Torres - falecimento do Sr. Hugo Oliveira e Silva, em
João Monlevade (Ciente- Oficie-se-)

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre o
Projeto de Lei nQ 400/96, do Deputado José Bonifácio, que
autoriza o DER-MG a reflorestar, em parceria, as margens das
rodovias estaduais. O parecer conclui pela
inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, o parecer
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa-) Aprovado. Arquive-se o projeto.



Parecer da Comissão de Justiça sobre o Projeto de Lei flQ
410/96, do Deputado Emano Batista, que assegura ao servidor
público a percepção dos vencimentos, independentemente de
publicação no "Minas Gerais", de concessão de licença
médica. O parecer conclui pela inconstitucionalidade do
projeto. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Arquive-se o projeto.

Questão de Ordem
O Deputado Raul Lima Neto - Podemos perceber, e V. Exa.
poderá conferir dessa tribuna, que não temos "quorum"
suficiente, mesmo havendo comissão reunida, com dez
parlamentares - estive lá, agora, contando. Portanto, já não
temos condições de votar projetos; por isso peço a V. Exa. o
encerramento desta reunião.

ENCERRAMENTO
o Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de "quorum" para a continuação dos nossos
trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados para
a ordinária de debates de amanhã, dia 15, às 9 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 3a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia vinte e nove de fevereiro de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na sala 2 do 12Q
andar do Edifício Tiradentes os Deputados Sebastião Navarro
Vieira, Wanderley Ávila, Emano Batista, Maria José Haueisen
e Ibrahim Jacob, membros da Mesa da Assembléia; Miguel
Martini, clêuber carneiro, Marcos Helênio e Geraldo Rezende,
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Verificando a existência de número regimental,
o Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara
abertos os trabalhos do dia, e é lida e aprovada a ata da
reunião anterior O Presidente Informa que, nos termos do
art. 3, III, da Lei nQ 11.815, de 24/1/95 e do 6 49 do art.
29 da Resolução nQ 5.143, de 22/6/94. a reunião tem por
finalidade apreciar os processos de prestação de contas da
aplicação de recursos oriundos de subvenções sociais. Logo
após, passa a palavra ao relator na Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, Deputado clêuber Carneiro, que
emite pareceres pela aprovação dos processos das seguintes
entidades: Hospital Nossa Senhora das Neves, Caixa Escolar
Armando Dupiessis Vilela, companhia de Reis Força Jovem dos
Santos, Associação Fraternidade e Equilíbrio, Programa de
Ação Social de Contagem, Creche Comunitária Vila Sumar5.
Associação Comunitária Nossa Senhora da Saúde dos BairDs
Santo Antônio e IAPI, caixa de Assistência e Beneficência do
Grande Oriente de Minas Gerais, Associação Comunitária de
Moradores da Várzea, SSVP - Conselho Particular Nossa
Senhora do Carmo, Caixa Escolar Luiza de Oliveira, Creche
Lar da Criança Carolina de Jesus, Prefeitura Municipal de
Serra do Salitre, Associação das Damas de Caridade de Abadia
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dos Dourados, Campanha do Agasalho Eudóxia Marra, Caixa
Escolar Professor Guilherme Azevedo Lage, Associação
Esportiva Rubro Negro, Assistência Social São Judas Tadeu,
Palmeira Clube, Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata,
Augusta e Respeitável Loja Maçônica Estrela de Queluz,
Associação Feminina Comunitária Vista Alegre Cabana,
Associação Comunitária de Desenvolvimento Esportivo e
Assistência Social dos Amigos de São Sebastião do Paraíso,
Corporação Musical Nossa Senhora da Piedade, Pequi Esporte
Clube, Associação Esportiva Estrela de Ouro, Industrial
Esporte Clube, Caixa Escolar Luiz de Mello Vianna Sobrinho,
Federação dos Congados de Nossa Senhora do Rosário do Estado
de Minas Gerais. Augusta e Respeitável Loja Maçônica Estrela
de Queluz, Associação Comunitária dos Amigos e Moradores do
Bairro Funcionários, Associação da Pastoral da Criança e do
Desenvolvimento Social de Alfredo Vasconcelos, APAE de
Leopoldina, Centro de Assistência e Promoção Social , Lar dos
Velhinhos da SSVP, Conselho de Desenvolvimento Rural de
Setubinha, Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Riacho
do Barro, Associação Comunitária unidos do Bonito, Lions
Clube de Januária, Lions Clube de Januária, Lar João Paulo 1
- Obra Unida á SSVP, Conselho de Desenvolvimento Comunitário
Rural dos Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Teú, Centro
Espírita Fé e Caridade, Ação Social São Pedro, Conselho
Particular de Capitólio da SSVP, Caixa Escolar Casimiro
Silva, Conselho de Desenvolvimento Comunitário de
Barreirinho, Corporação Musical Nossa Senhora da Piedade,
Associação de Proteção á Maternidade, Infância e Velhice,
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de São Caetano, APAE
de Formiga, Associação de Pais e Amigos dos Deficientes
Auditivos de Minas Gerais, Prefeitura Municipal de Piraúba,
Associação de Moradores do Município de Dona Eusébia,
Prefeitura Municipal de Materlândia, Sociedade Unidos
Cachoerense, Associação Comunitária dos Moradores do Bairro
Morada Nova 1 e Adjacências de Juatuba, Associação
Comunitária e Desportiva do Bairro Novo Horizonte, Serviço
Evangélico de Reabilitação, Associação Beneficente de
Assistência Social, Associação dos Moradores, Produtores e
Trabalhadores de Nova Matrona, Fundação Santo Antônio de
Grão-Mogol, Associação dos Moradores do Bairro Vila Formosa,
Associação Comunitária dos Bairros Vila Vicentina e João
Aguiar, Associação Comunitária Rural de Agua Preta, Serviço
Evangélico de Reabilitação. APAE de Estrela do Sul,
Prefeitura Municipal de Cruzilia, Prefeitura Municipal de
Cruzilia, Associação dos Deficientes Físicos de Patos de
Minas, Sport Club Ayrnorés, Departamento de Assistência
Social João de Freitas, Associação dos Moradores e Amigos do
Bairro Antônio Maranhão, Ajax Futebol Clube, Corporação
Musical Santa Cecilia de São Gonçalo do Rio Abaixo,
Associação Comunitária Fraternidade de Ipaba, Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Riachinho. Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Rebentão, Prefeitura
Municipal de Francisco Sã, Associação Comunitária Vila Dias,
Associação da Mulher em prol da Comunidade, Dispensário e



Abrigo de Santa Bárbara, Creche Comunitária Nosso Lar,
Associação Beneficente Teixeirense, Associação dos Moradores
do Bairro Dom Bosco, Abrigo Tiradentes, Associação
Sanjoanense dos Portadores de Deficiência, Núcleo
Comunitário dos Amigos de Passa-Tempo, América Futebol
Clube, Núcleo Esportivo Real Minas, Associação dos Moradores
da Comunidade de São Bento, Hospital e Maternidade Maria
Eloy, Hospital São Vicente de Paulo para Tuberculosos,
Associação Muda Matozinhos, Creche Comunitária Maria
Floripes, Corporação Musical Nossa Senhora da Piedade,
Hospital Nossa Senhora das Neves, Associação dos Bairros de
Teõfilo Otoni, Centro Comunitário Rural de Lagoa de Baixo,
Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira, Clube Operário Treze
de Maio. Associação Comunitária dos Moradores do Bairro
Chico Miranda, Associação Comunitária dos Moradores do
Bairro Américo Silva, Prefeitura Municipal de Materlândia,
Aliança Nacional da Juventude, Associação dos Pequenos
Produtores Rurais de Campestre, Prefeitura Municipal de
Quartel Geral, Associação Ecumênica Monsenhor Horta - Amor,
Conselho Comunitário de Bananeira São Félix, Carretão e
Baixa Grande, Prefeitura Municipal de Rubelita, Associação
da Mulher em prol da Comunidade. Centro Comunitário Rural de
Lagoa de Baixo, Associação Comunitária de Desenvolvimento
Esportivo e Assistência Social dos Amigos de São Sebastião
do Paraíso, Associação Comunitária de Desenvolvimento
Esportivo e Assistência Social dos Amigos de São Sebastião
do Paraíso, Conselho de Desenvolvimento Comunitário de
Conceição de Formoso, Movimento de Promoção Social do
Município de Belo Horizonte, Centro Comunitário Rural de
Lagoa de Baixo, Associação Comunitária Bairro Alto Santa
Cruz - Itinga, União das Creches de Patrocínio, Prefeitura
Municipal de Joaima, Prefeitura Municipal de Guimarânia,
União Futebol Clube, Núcleo Ocupacional à Pessoa Especial,
Prefeitura Municipal de Viçosa, Prefeitura Municipal de
Santa Cruz do Escalvado, Casa de Caridade São Vicente de
Paulo, Prefeitura Municipal de Alto Jequitibá, Prefeitura
Municipal de Carvalhos. Liga Poçoscaldense de Futebol,
Fundação Hospital São José de Botelhos, Dispensário e Abrigo
de Santa Bárbara, Obra Unida Santa Luiza de Marilac da SSVP,
Prefeitura Municipal de Monte Sião. Submetidos a discussão e
votação, são os pareceres aprovados. Em seguida, os
processos são apreciados pela , Mesa, sendo relatores da
matéria os Deputados Wanderley Ávila, lg- Vice-Presidente, e
Ermano Batista, 4Q-Secretário, que emitem pareceres por sua
aprovação, 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, determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 7 de março de 1996.
Maria José Haueisen, Presidente - Wanderley Ávila - Ermano
Batista - Ibrahim .Jacob - Antônio Júlio -Miguel Martini -
Glycon Terra Pinto - Romeu Queiroz - Marcos Helênio.
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ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, PROCEDER A ESTUDOS
SOBRE O PROCESSO DE APURAÇÃO DOS ÍNDICES DO VALOR ADICIONADO
FISCAL - VAF - DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS E ACOMPANHAR
OS TRABALHOS DA COMISSÃO ESPECIALIZADA. CRIADA - PELA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PARA APURAR AS VARIAÇOES DO
VAF DOS MUNICÍPIOS DE CONTAGEM, CONGONHAS E VARGINHA,
REFERENTES AO PERÍODO DE 1992 A 1995
As dez horas e trinta e cinco minutos do dia cinco de março
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Rezende, Carlos Pimenta,
Ivair Nogueira e Durvai Angelo, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente 'ad
hoc, Deputado Geraldo Rezende, declara abertos os trabalhos
e esclarece que a finalidade da reunião é eleger o
Presidente, o Vice-Presidente, designar o relator e
programar os trabalhos desta Comissão. Neste momento,
comparece à reunião o Deputado Gilmar Machado, anteriormente
representado pelo Deputado Durval Angelo, que reassume as
suas funções. A Presidência determina a distribuição das
cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida para
atuar como escrutinador o Deputado Gilmar Machado. Procedida
a apuração dos votos, é eleito para Presidente o Deputado
Geraldo Rezende, com quatro votos, e para Vice-Presidente o
Deputado Arnaldo Penna, também por unanimidade. Na ausência
do Vice-Presidente, o Deputado Geraldo Rezende passa a
Presidência ao Deputado Ivair Nogueira, que o empossa no
cargo de Presidente. Retomando a direção dos trabalhos, o
Deputado Geraldo Rezende agradece aos parlamentares a
confiança nele depositada, esclarece que o Deputado Arnaldo
Penna tomará posse na próxima reunião, e, dando
prosseguimento à reunião, designa para relator da matéria o
Deputado Carlos Pimenta. Comparecem à reunião os Deputados
Alberto Pinto Coelho e Paulo Nau, que assumem suas funções.
Fica definido que a Comissão se reunirá ordinariamente às 16
horas, nas quartas-feiras. O Presidente solicita ao Deputado
Paulo Piau que proceda à leitura do Oficio nQ 50/96. de
15/2/96, enviado à Casa pelo Prefeito Municipal de
Congonhas, Sr. Guálter Monteiro, e publicado no 'Diário do
Legislativo" do dia 1Q/3/96. A Presidência indaga aos
membros se há alguma proposição a ser apresentada. O
Deputado Gilmar Machado, autor do requerimento que deu
origem a esta CPI, apresenta requerimentos dirigidos à
Secretaria de Estado da Fazenda, por meio dos quais solicita
cópias das guias de pagamento do ICMS das empresas com os
dez maiores índices do VAF dos Municípios de Congonhas e
Varginha, bem como de todas as empresas do Município de
Contagem, no período de janeiro de 1989 até esta data; das
Declarações Anuais do Movimento Econômico-Fiscal - DAMEF - e
dos formulários do VAF das empresas que apresentaram os dez
maiores índices dos Municípios de Varginha e Congonhas, no
periodo de janeiro de 1992 até março de 1995; dos arquivos
magnéticos de declaração do VAF de todas as empresas do
Município de Contagem, contendo todos os campos digitados,
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no penado de janeiro de 1989 até e esta data; do processo
administrativo ocorrido nessa Pasta para se averiguarem
possíveis irregularidades nos atos praticados pelo ex-
servidor Aloisio Hugo Guimarães; e o comparecimento, para
prestar esclarecimentos a esta Comissão, do Sr. Carlos
Augusto de Miranda Machado, servidor desse órgão que
presidiu os trabalhos da sindicância para averiguar
possiveis atos irregulares praticados pelo funcionário
Aloísio Hugo Guimarães nas fraudes do VAF. O Deputado Gilmar
Machado apresenta também requerimentos di'igidos à
Presidência da TELEMIG por meio do qual solicita tópia das
ligações urbanas e interurbanas realizadas pelas empresas
Tema Consultoria Económica e Financeira Ltda. e por seus
sócios proprietários Marcos Letayf Macedo e Katarina Andrade
Amara] Mota, e H. G. Consultoria Ltda. e por seus sócios
proprietários Aloisio Hugo Guimarães, Lázaro Hugo Guimarães
e Martha Costa Soaventura, no período de janeiro de 1989 a
março de 1996. O Deputado Carlos Pimenta apresenta
requerimento por meio do qual solicita à Secretaria de
Estado da Fazenda, no prazo de 10 dias, os valores
declarados pelas 10 maiores empresas dos 25 municípios com
os maiores índices do VAF apurados nos 5 últimos exercícios
financeiros. Antes de os requerimentos serem colocados em
votação, o Deputado Alberto Pinto Coelho apresenta emenda
aditiva ao primeiro requerimento apresentado pelo Deputado
Gilmar Machado, solicitando a relação dos contratos de
consultoria de VAF celebrados, em qualquer tempo, entre as
25 cidades-pólos do Estado e as empresas Tema Consultoria
Econômica e Financeira Ltda. e HG Consultoria Ltda. • a qual
é acatada pelo autor do requerimento. Colocados em votação,
ficam os requerimentos aprovados. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
primeira reunião ordinária, em dia e horário já
estabelecidos, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 13 de março de 1996.
Geraldo Rezende, Presidente - Carlos Pimenta - Paulo Piau -

Gilmar Machado.
ATA DA 222 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia sete de março de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Miguel Martini, Geraldo Rezende,
Glycon Terra Pinto, Marcos Helênio e João Leite
(substituindo este ao Deputado Romeu Queiroz, por indicação
da Liderança do PSDB), membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Miguel
Martini, declara abertosos trabalhos e solicita ao Deputado
João Leite que proceda á leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares
presentes. Prosseguindo, passa-se à 2a fase da Ordem do Dia,
com a discussão e a votação de proposições sujeitas à
apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o
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Deputado Geraldo Rezende, relator do Projeto de Lei flQ
175/95, emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação
do projeto na forma do vencido no 1Q turno. Em seguida, o
Deputado Marcos Helénio, relator do Projeto de Lei nQ
271/95, emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação
do projeto na forma do vencido no lQ turno. Logo apôs, o
relator do Projeto de Lei nQ 532/95, Deputado Glycon Terra
Pinto, emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação
do projeto. Colocados em discussão e votação, cada um por
sua vez, são os pareceres aprovados por unanimidade.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos Deputados, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de março de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Geraldo Rezende - Glycon Terra
Pinto - Almir Cardoso.
ATA DA 7g REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, O! EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER E
DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia sete de março de
mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Arnaldo Penna,
Ivair Nogueira e Sebastião Costa (substituindo este ao
Deputado Leonidio Bouças, por indicação da Liderança do
PFL), membros da Comissão de Constituição e Justiça; João
Leite, Bonifácio Mourão (substituindo o Deputado Anderson
Adauto, por indicação da Liderança do PMDB) e Marcos Helênio
(substituindo o Deputado Anivaldo Coelho, por indicação da
Liderança do PT), membros da Comissão de Educação, Cultura,
Desporto e Turismo e Lazer; e Miguel Martini, Romeu Queiroz,
Marcos Helênio e Jairo Ataide, membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Arnaldo Penna
que proceda â leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar os
Pareceres para IQ turno do Projeto de Lei nQ 649/96, de
autoria do Governador do Estado, que dá nova redação ao art.
11 da Lei nQ 11.517, de 13/7/94. Esclarece, ainda, que, de
acordo com o 1Q do art. 135 do Regimento Interno, foram
designados relatores os Deputados Antônio Genaro, Irani
Barbosa e Marcos Helênio, respectivamente pelas Comissões de
Constituição e Justiça, de Educação, Cultura. Desporto e
Turismo e Lazer e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Estando ausente o Deputado Antônio Genaro, relator pela
Comissão de Constituição e Justiça. o Presidente redistribui
a matéria ao Deputado Arnaldo Penna, a quem passa a palavra.
Este emite parecer mediante o qual conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria, com Emenda nQ 1, que apresenta. Colocado em
discussão e votação, é aprovado o parecer. Passa-se á
apreciação do parecer emitido pela Comissão de Educação,
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Cultura, Desporto e Turismo e Lazer. Na ausência do relator,
Deputado Irani Barbosa, a Presidência redistribui a
proposição ao Deputado Bonifácio Mourão, que apresenta
parecer pela aprovação da matéria com a Emenda no 1, da
Comissão de Constituição e Justiça. Discutido e votado, é
aprovado o parecer, O Presidente, a seguir, passa a palavra
ao Deputado Marcos Helênio, relator pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que emite parecer
por meio do qual conclui pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo no 1, de sua autoria. Colocado o projeto em
discussão, o Deputado Jairo Ataide solicita vista da
matéria, a Qual é concedida pelo Presidente. Nada mais
havendo a ser tratado, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros das comissões para as
próximas reuniões conjuntas, em que será apreciado o parecer
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária sobre
o Projeto de Lei no 649/96, a serem realizadas nos dias 12 e
14/3/96, ás 141h30min e 14h45min, respectivamente, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos
Sala das Comissões, 14 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Marcos Helênio - Elbe
Brandão - Miguel Martini - Gilmar Machado - Bonifácio Mourão
- Arnaldo Penna - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 478/95
(Novo Parecer, nos Termos do Art. 138, lo, Do Regimento

Interno)
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais

Relatório
O projeto de lei em e p ígrafe, de autoria do Deputado Marcos
Helênio, tem por objetivo regulamentar o acesso da sociedade
aos estabelecimentos policiais e carcerários no âmbito do
Estado de Minas Gerais
Publicado em 22/9/95, foi a proposição distribufta à

Comissão de Constituição e Justiça, que, em 24/10/95, emitiu
parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da mesma.
Em 20/10/95, foi aprovado requerimento do autor com amparo
no art 190, c/c o art. 245, XV, do Regimento interno,
solicitando audiência da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais.
Em seguida, com respaldo no art. 140 do Regimento Interno,

a pedido do autor, foi deferida a remessa da proposição á
comissão seguinte, tendo em vista a perda de prazo da
Comissão de Defesa Social.
Submetida a matéria à apreciação desta comissão, nos termos

do art. 195, c/c o art. 103, VIII, do Regimento Interno, foi
o parecer rejeitado.
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Agora, para cumprir O Que dispõe o art- 138, Ip, do
citado Regimento, retorna a matéria a esta comissão, que
deverá apreciar o novo parecer.

Fundamentação
A proposição em tela, subscrita pelo Deputado Marcos
Helênio, tem o propósito de franquear à sociedade, por via
direta ou por intermédio dos seus representantes
constituídos, o pleno acesso aos estabelecimentos policiais
e carcerários mencionados no projeto.
Para adentrarmos no cerne do projeto, é importante trazer á
tona algumas informações relevantes acerca da matéria que
podem contribuir sobremaneira para a formação de um juizo de
valor mais embasado.
O sistema penitenciário mineiro, assim como o quadro
carcerário do Pais, encontra-se em colapso: mais de 70% dos
presos condenados, cerca de 7 mil, cumprem penas nas cadeias
públicas do interior e nas carceragens da Região
Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o último
censo, apenas cerca de 2.500 estavam abrigados nos 11
estabelecimentos prisionais sob a administração da
Secretaria da Justiça, conforme determina a Lei de Execução
Penal
Há um déficit no Estado de cerca de nove presídios, sem
levar em conta os que entraram em funcionamento recentemente
(de Unai e Governador Valadares). Esses nove presídios
abrigariam os sentenciados que cumprem penas em pequenas
cadeias do interior ou superlotam delegacias policiais,
principalmente das grandes cidades, onde vivem em condições
subumanas.
Para bem ilustrar a situação carcerária do Estado, são

estas as unidades em funcionamento: Centro de Reeducação de
Contagem. Centro de Reeducação de Neves; Penitenciária de
Governador Valadares; Hospital Psiquiátrico e Judiciário
Jorge Vaz, em Barbacena; Penitenciária de tpaba; Centro de
Reeducação de Teõfilo Otôni, Centro de Reeducação de Juiz de
Fora; Centro de Reeducação do Jovem Adulto; Hospital de
Toxicômanos Padre Wilson Vale da Costa, de Juiz de Fora;
Penitenciária industrial Estêvão Pinto; Casa do Albergado
Presidente João Pessoa; e Casa do Albergado de Juiz de Fora.
Pelos dados do último censo, essas unidades tinham
capacidade para abrigar 3.261 presos, porém sua ocupação
média era da ordem de 70%, uma vez que grande parte delas
continua em reforma ou até mesmo estava desprovida de mão-
de-obra estecializada, materiais e equipamentos.
Para agra?ar a situação carcerária, há uma falta

generalizada de Defensores Públicos, já que em Minas Gerais
atuam apenas cerca de 200 profissionais, ao passo que o
ideal seriam 700. Esses fatos impedem a liberdade de muitos
que ainda permanecem recolhidos.
Pelas razões acima apontadas, tem-se criado um quadro
caótico junto, principalmente, às unidades policiais que
abrigam, irregularmente, milhares de presos que deveriam
estar recolhidos em penitenciárias apropriadas para esse
fim.
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A conseqüência imediata dessa lamentável situação é a
deterioração da qualidade dos serviços prestados pela
Secretaria da Segurança Pública aos detentos submetidos à
sua guarda. A superlotação do seu sistema carcerário
resultou na péssima qualidade de vida desses presos.
Dessa forma, ao se admitir a hipótese da acolhida da
proposição em tela tal como apresentada, estar-se-á
agravando ainda mais a situação aqui relatada. Se se
franquearem as visitas da forma cogitada na proposição, os
responsáveis pela guarda dos presos certamente perderão o
controle sobre suas unidades, o que é indesejável. Essa
assertiva encontra sustentação se avaliada sob vários
aspectos, entre outros: a falsa expectativa causada aos
detentos pela presença das pessoas ou autoridades descritas
no projeto; a falta de segurança dessas mesmas visitas em
razão da carência de pessoal; a facilidade de se conduzir,
para dentro das celas, armas, tóxicos e outros produtos.
Não obstante, é importante lembrar que especificamente
quanto à visita de reigiosos ao sistema carcerário do
Estado, o assunto já foi tratado por via da Lei nQ 10.630,
de 1992, devidamente regulamentada por intermédio de
instrumento próprio.
Assim sendo, entendemos que a matéria é de grande
relevância para o Estado e, por isso mesmo, merece alguns
reparos a fim de não comprometer o controle e a fiscalização
das pessoas que visitam os estabelecimentos carcerários.
Apresentamos, portanto, o Substitutivo no 1, na conclusão

deste parecer.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei nQ 478/95 na forma do Substitutivo nQ 1, redigido a
seguir.

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI Np 478/95
Dispõe sobre o livre acesso de autoridades aos

estabelecimentos policiais e carcerários.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - E garantido o livre acesso de autoridades aos
estabelecimentos policiais e carcerários, no âmbito do
Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, são
considerados estabelecimentos policiais e carcerãrios todas
as repartições pertencentes à estrutura da Secretaria de
Estado da Segurança Pública, da Secretaria de Estado da
Justiça e da Policia Militar.
Art. 2 - Sem prejuizo da aplicação de outras normas
pertinentes à espécie, terão livre acesso aos
estabelecimentos policiais e carcerários:

- sem prévia comunicação:
a) Senadores da República, Deputados Federais e Deputados

Estaduais;
b) Prefeitos Municipais e Vereadores, nos estabelecnentos

situados nos municipios em que cumprem seus mandatos;
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c) representantes da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção
de Minas Gerais credenciados pelo Presidente da entidade,
nos termos das normas especificas vigentes;
II - mediante prévia comunicação á autoridade responsável

pelo estabelecimento:
a) membros do Conselho Estadual de Direitos Humanos;
b) membros do Conselho Estadual de Defesa Social;
c) titulares de órgãos oficiais de defesa dos direitos
humanos ou representante por eles designado.
Art. 3Q - Compete ao titular do estabelecimento ou aquele
que o estiver substituindo fornecer, sob pena de
responsabilidade, a segurança necessária quando das visitas
das autoridades descritas nesta lei.
Art. 4Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de março de 1996.
João Leite, Presidente - Antônio Roberto, relator - Marcelo

Gonçalves - Jorge Hannas - Hely Tarquinio.
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI

Hp 486/95
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Gil
Pereira, visa a proibir a venda de cigarros e bebidas
alcoólicas nas escolas públicas da rede estadual de ensino
do Estado de Minas Gerais.
Aprovada a matéria no IQ turno, na forma do Substitutivo n
1, retorna a esta Comissão para receber parecer de 2Q turno,
conforme disposições regimentais.
Anexa, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste

parecer.
Fundamentação

Segundo estudos da Associação para Incentivo à Pesquisa em
Álcool e Drogas - FtPAO -, de Porto Alegre, RS. 80% dos
menores de 18 anos já experimentaram bebidas alco& iças e,
desse percentual, 15% afirmam consumir bebidas com
freqüência.
O consumo do cigarro também traz preocupações aos pais de
adolescentes. Uma pesquisa feita em São Paulo, em 1990,
indica que 31,8% dos alunos das escolas oficiais do IQ e 2Q
graus e 31.1% dos alunos de escolas particulares já haviam
fumado pelo menos uma vez na vida.
O consumo do cigarro é fator de preocupação para a saúde

pública, por causar doenças cardiovasculares e vários tipos
de câncer. Ademais, os custos diretos do tratamento dessas
doenças consomem quase a metade dos investimentos em saúde
do Pais, o que corresponde a 2,2% do PIB (dados do FIPAD).
Ressaltamos que há alguns anos o Ministério da Saúde

proibiu a venda de cigarros a menores de 18 anos. A medida
revelou-se inócua, em razão da inexistência de uma
fiscalização eficiente que garantisse o cumprimento da lei.
Os estudos sobre tais assuntos apontam a necessidade de

aumentar a eficiência na punição dos infratOres.
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Entendemos, ainda, ser necessário conscientizar os jovens
sobre os riscos e as conseqüências do consumo- de tais
produtos ou, em última instãncia, restringir ou proibir os
comerciais de cigarros e bebidas na TV, tal como fizeram
paises como a Bélgica, Suíça e Dinamarca.
Diante de tais fatos, julgamos oportuna a proposição em

tela.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
flQ 486/95 na forma do vencido no 1Q turno.
Sala das Comissões, 14 de março de 1996.
Carlos Pimenta. Presidente - Luiz Antônio Zanto, relator -

Marco Régis.
Redação do Vencido no lg Turno

PROJETO DE LEI No 486/95
Proíbe a venda de cigarros e bebidas alcoólicas nas escolas
públicas do lQ e 2Q graus da rede estadual de ensino e
conven ladas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica proibida a venda de cigarros e bebidas

alcoólicas nas escolas públicas do lQ e 2Q graus da rede
estadual de ensino e conveniacas.
Parágrafo Único - A proibição a que se refere o "caput"
deste artigo se estende às festas realizadas nas
dependências das escolas públicas do lQ e 2Q graus da rede
estadual de ensino e conveniadas, independentemente de quem
as promova.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 19/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 19/95, de autoria do Deputado Ra-1 Lima

Neto, que acrescenta artigo à Lei nQ 6.421, de 30/9/74, que
dispõe sobre uso de livros didáticos e uniformes escolares,
foi aprovado no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art 270, § l , do Regimento Interno.
Vale ressalfl- que a Comissão de Redação optou por dar nova

numeração aos artigos acrescentados à Lei nQ 6.421, buscando
a melhor inserção dos dispositivos no corpo da norma
alterada.
Assim sendo, opinamos por se dar â proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 19195
Acrescenta artigo à Lei nQ 6.421, de 30 de setembro de
1974, que dispõe sobre uso de livros didáticos e uniformes
escolares.
A Asnbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. - Fica acrescentado à Lei nQ 6.421, de 30 de
setembro de 1974, o seguinte art. 2Q, renumerando-se os
demais:
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Art. 2Q - Ficam as escolas estaduais que exigem o uso de
uniforme obrigadas a fornecê-lo ao aluno a preço de custo.
Parágrafo único - A aquisição dos uniformes será feita pela

direção das escolas, mediante licitação.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de março de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 402/95
Comissão de Redação

o Projeto de Lei flQ 402/95, de autoria da Deputada Maria
José Haueisen, que dispõe sobre a destinação de bem móvel de
valor artístico, histórico ou cultura) apreendido por
autoridade policial ou mantido sob sua guarda, foi aprovado
no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequaDa,
nos termos do art. 270, f l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 402/95
Dispõe sobre a destinação de bem móvel de valor artístico,
histórico ou cultural apreendido por autoridade policial ou
mantido sob sua guarda.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - O bem móvel de valor artístico, histórico ou
cultural apreendido por autoridade policial ou mantido sob
sua guarda será destinado a órgão ou entidade especifica do
Poder Executivo, quando não reclamado no prazo previsto na
Lei nQ 9.584. de 6 de junho de 1988.
Art. 2 - O órgão ou a entidade a que se refere o artigo
anterior apreciará o valor cultural do bem, dando-lhe uma
das destinações seguintes:

- devolução ao proprieãrio, quando este for localizado
II - doação a entidade oública responsável por ações na

área cultural;
III - alienação, em hasta pública, do bem cultural de

pequeno valor.
1Q - A entidade referida no inciso II deste artigo deverá

manter exposto à visitação pública o bem que lhe for
destinado.

- O produto da venda de que trata o inciso III deste
artigo será aplicado pelo poder público na manutenção e
conservação de museus.
Art. 3 - Esta lei será regulamentada no prazo de 90
(noventa) dias contados da data de sua publicação.
Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. BQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de março de 1996.
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Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora - José

Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 450/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 450/95, de autoria da Deputada Elbe
Brandão, que altera a Lei np 7.230, de 17/5/78, que cria a
Medalha do Mérito Barão de Eschwege, foi aprovado no 2Q
turno, na forma do vencido no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 450/95
Altera a Lei no 7.230, de 17 de maio de 1978, que cria a
Medalha do Mérito Barão de Eschwege.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Os arts. 30 e 4Q da Lei nQ 7.230, de 17 de maio
de 1978, que cria a Medalha do Mérito Barão de Eschwege,
passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 3Q - A escolha do agraciado com a medalha criada por

esta lei será feita, a cada ano, por uma comissão composta
dos seguintes membros:
1 - o Secretário de Estado de Recursos Minerais, Hidricos e

Energéticos, que será o Presidente da comissão;
II - o Secretário de Estado de Indústria e Comércio;
III - o Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia;
IV - o Presidente da Comissão de Politica Energética,

Hidrica e Minerária ta Assembléia Legislativa;
V - o Diretor da Esc3ia de Minas da Universidade Federal de

Ouro Preto;
VI - o Presidente da Fundação Gorceix;
VII - o Presidente do Instituto Brasileiro de Mineração -
IBRAM -;
VIII - o Presidente do Instituto Brasileiro de Siderurgia;
IX - o Diretor-Presidente da Companhia Mineradora de Minas

Gerais - COMIG -;
X - o Presidente da Casa de Eschwege;
XI - o Chefe do Cerimonial do Palácio do Governo, que será

o Secretário Executivo da comissão.
EArt. 4Q - A Medalha do Mérito Barão de Eschwege obedecerá a

modelo e especificações aprovadas pelo Secretário de Estado
de Recursos Minerais, Hidricos e Energéticos.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art 3g - Revogam-se as disposições em Contrário.
Sala das Comissões, 7 de março de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.010/96

Mesa da Assembléia
Relatório
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De autoria do Deputado ourval Ângelo, o requerimento em
apreço tem por finalidade solicitar à Secretária da Educação
o envio a esta Casa de informações sobre a veracidade das
noticias veiculadas pela imprensa a respeito da não-
renovação de 32 mil contratos administrativos no setor de
educação, bem como sobre as funções e os setores atingidos,
com a previsão da correspondente economia de recursos.
Publicada em 17/2/96, vem a proposição à Mesa para receber
parecer, nos termos dos arts. 246 e 80, VIII, a d", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O requerimento em exame submete-se ao comando do art. 54,

2 , da Carta Estadual, transcrito a seguir:
"Art. 54 - ...........................

- Á Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário
de Estado pedido escrito de informação, e a recusa, ou o
não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de
informação falsa importam crime de responsabilidade.".
Trata-se, ainda, de matéria sujeita à apreciação do
Plenário, conforme estatui o art. 245, XII, do Regimento
Interno.
Os 32 mil contratos não renovados na área de educação, em

verdade, referem-se ás contratações temporárias previstas no
art 10 da Lei nQ 10.254, de 20/7/90, em que o Poder
Executivo faz designações para o exercício de função
pública, para suprir a comprovada necessidade de pessoal.
Essas designações, em razão de sua natureza transitória,
têm como característica principal a admissão de pessoas em
caráter temporário no aparelho administrativo do Estado para
determinadas funções, hipótese em que tais agentes não são
considerados servidores públicos por expressa determinação
legal.
E notória a grande importância de que se reveste a matéria,
devendo a Assembléia Legislativa, nos limites
constitucionais, exercer sua função fiscalizadora, a fim de
acompanhar de perto todas as etapas de enxugamento da
máquina administrativa do Estado, possibilitando-se, desse
modo, averiguar se os princípios básicos da administração
estão sendo observados.
Por outro lado, para imprimir maior clareza ao texto do
requerimento e adequá-lo à técnica legislativa, optamos por
apresentar, na conclusão deste parecer, o Substitutivo nQ 1.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento
nQ 1.010/96 na forma do Substitutivo ng 1, a seguir
redigido.

SUBSTITUTIVO Ng 1 AO REQUERIMENTO No 1.010196
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais:
O Deputado que este subscreve requer a V. Exa, nos termos
do art. 245, XII, do Regimento Interno, seja solicitado à
Secretária de Estado da Educação o envio a esta Casa de
informações referentes à não-renovação, em 1996, dos
contratos temporários na área de educação. especficando:
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1 - número de contratos não renovados;
2 - funções e setores atingidos; e
3 - economia de recursos gerada.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 14 de março de
1996.
Agostinho Patrús, Presidente - Ermano Batista, relator -

Wanderley Avila - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob -
Antônio Júlio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Hp 1.011/9E
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Durval Angelo, o requerimento em

apreço tem por finalidade solicitar ao Secretário de Estado
de Recursos Humanos e Administração e ao Secretário de
Estado do Planejamento e Coordenação Geral o envio a esta
Casa de informações referentes ao processo de enxugamento da
máquina estatal, quais sejam:
1 - número de demissões efetivadas, discriminando-se cargo

ou função, forma de contrato e remuneração, por órgão ou
entidade, com a correspondente economia de recursos a ser
alcançada;
2 - número de demissões previstas, discriminando-se cargo

ou função, forma de contrato e remuneração, por órgão ou
entidade, com a correspondente economia de recursos a ser
alcançada;
3 - número de cargos extintos, discriminando-se forma de
contrato, remuneração e órgão ou entidade atingida, com a
correspondente economia de recursos a ser alcançada;
4 - previsão de extinção de cargos, com sua denominação,
remuneração e forma de contrato, por órgão ou entidade, com
a correspondente economia de recursos a ser alcançada.
Publicada em 17/2/96, vem a proposição à Mesa para receber
parecer, nos termos dos arts. 246 e 80, VIII, "d", do
Regimento Interno

Fundamentação
O requerimento em exame submete-se ao comando do art. 54, g

2, da Carta Estadual, transcrito abaixo:
"Art. 54 - ................
2g - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário

de Estado pedido escrito de informação, e a recusa, ou o
não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de
informação falsa importam crime de responsabilidade.".
Trata-se, ainda, - de matéria sujeita á apreciação do
Plenário, conforme estatui o art. 245, XII, do Regimento
Interno
Conforme vem sendo noticiado pela imprensa, o Governo do
Estado, visando promover sua reforma administrativa,
pretende dispensar até 4.000 servidores de função pública
não estáveis. Com efeito, foi já publicada no "Minas
Gerais', em 28/2/96, lista com nome de 345 servidores
exonerados.
A Assembléia Legislativa, como fiscalizadora dos atos do
Poder Executivo, deve acompanhar todas as etapas da
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mencionada reforma, averiguando se os princípios básicos da
administração vêm sendo observados. -
Desse modo, entendemos que versa a proposição sobre matéria

conveniente e oportuna, visto ter por objetivo a solicitação
de informações que irão subsidiar a atuação fiscalizadora da
Casa em questão de grande relevância para o Estado e a
sociedade-
Por outro lado, constatamos que o texto do requerimento em

exame contém algumas incorreções técnicas, e para repará-las
apresentamos o Substitutivo nQ 1.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento
nQ 1.011/96 na forma do Substitutivo nQ 1, a seguir
redigido.

SUBSTITUTIVO No 1 AO REQUERIMENTO Hp 1.011/96
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais:
O Deputado que este subscreve requer a V. Exa, nos termos
do art. 245, XII, do Regimento Interno, seja solicitado ao
Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral e
ao Secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração
o envio a esta Casa das seguintes informações, referentes á
reforma administrativa que vem sendo promovida pelo Poder
Executivo:
1 - número de servidores dispensados, exonerados ou

demitidos, discriminando-se cargo ou função, quadro a que
pertenciam e remuneração, com a correspondente economia de
recursos a ser gerada;
2 - previsão do número de servidores a serem dispensados ou
exonerados, discriminando-se cargo ou função, quadro a que
pertencem e remuneração, com a correspondente economia de
recursos a ser gerada;
3 - número de cargos extintos, discriminando-se
denominação, quadro a que pertenciam e remuneração, com a
correspondente economia de recursos a ser alcançada;
4 - previsão do número de cargos a serem extintos,
discriminando denominação, quadro a que pertencem e
remuneração, com a correspondente economia de recursos a ser
alcançada.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 14 de março de
1996.
Agostinho Patrús, Presidente - Maria José Haueisen.
relatora - Wanderley Ávila - Ibrahim Jacob - Ermano Batista
- António Júlio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Hp 1.033196
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o
requerimento em apreço tem por finalidade solicitar ao
Secretário de Estado da Fazenda o envio a esta Casa de
informações sobre o motivo pelo qual os postos de
fiscalização do Estado estão desativados em suas principais
rodovias.



Publicada em 29/2/96, vem a proposição à Mesa para receber
parecer, nos termos dos arts. 246 e 80, VIII, - 'd", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame insere-se no âmbito da competência
privativa da Assembléia Legislativa, por força do disposto
no art. 62, XXXI, da Constituição do Estado, que
transcrevemos a seguir:
"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:
1- ...........................................
XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta;".
O art. 54, 2g, do mesmo diploma, por sua vez, estabelece

que a Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de
Estado pedido escrito de informação, sendo que a recusa ou o
não-atendimento no prazo de trinta dias ou, ainda, a
prestação de informação falsa importam crime de
responsabilidade.
Os postos de fiscalização da Secretaria de Estado da
Fazenda exercem papel de suma importância no combate à
sonegação fiscal. Sua desativação implica,
inquestionavelmente, diminuição da arrecadação do Estado.
Dessa forma, entendemos versar a proposição sobre matéria

conveniente e oportuna, visto ter por objetivo a solicitação
de informações Que esclarecerão os motivos do não-
funcionamento ou da desativação dos mencionados postos de
fiscalização localizados em rodovias.
Por outro lado, constatamos que o texto do requerimento
apresenta algumas imperfeições no que tange à técnica
legislativa, razão pela qual optamos por apresentar, na
conclusão deste parecer, o Substitutivo nQ 1, com o qual se
aprimora a proposição.

Conclusão
Em face dc exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento
ng l.033/9E na forma do Substitutivo nQ 1, redigido a
seguir.

SUBSTITUTIVO No 1 AO REQUERIMENTO No 1.033/96
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais:
O Deputado que este subscreve requer a V. Exa. , nos termos
do art. 245, XII, do Regimento Interno, se solicitado ao
Secretário de Estado da Fazenda o envio a esta Casa de
informações sobre os motivos da desativação ou do não-
funcionamento de postos de fiscalização dessa Secretaria
localizados em rodovias no Estado.

o Sala das Reuniões, 14 de março de 1996.
Agostinho Patrús, Presidente - Antônio Júlio, relator -
Wanderley Avila - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob -
Ermano Batista.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.035/96
.5	 Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Clêuber Carneiro, o requerimento em
tela solicita seja transcrita nos anais da Casa a matéria
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"Homenagem Póstuma", contida no editorial do jornal "A Hora
de Januária" de 24/2/96.
Publicada em 29/2/96, vem a proposição á Mesa pará receber
parecer, nos termos dos art 246 e 80, VIII, "c", do
Regimento Interno.

- Fundamentação
o requerimento em exame está sujeito à apreciação do
Plenário, conforme estatui o art. 245, XIII, do aludido
estatuto, in verbis":

Art. 245 - Será submetido a votação o requerimento escrito
que solicitar

XIII - inserção, nos Anais da Assembléia, de documentos e
pronunciamentos não oficiais, especialmente relevantes para
o Estado;".
Os limites dentro dos quais pode ou não ser acolhido o
pedido de transcrição de matéria nos anais da Casa são
inferidos da própria redação do supracitado inciso, o qual
estabelece que os documentos ou pronunciamentos não oficiais
a serem transcritos devem ser especialmente relevantes para
o Estado.
A matéria cuja transcrição é proposta pelo requerimento em
exame presta homenagem póstuma a Emílio Antônio de Mattos,
notório cidadão do Município de Januária, onde se destacou
como homem de grandes virtudes, sempre pautando sua conduta
pela honestidade, pela dignidade e pela dedicação á família.
Entendemos, desse modo, que a transcrição da matéria nos
anais da Casa é merecida, pois deixará registrado, para as
gerações futuras, um exemplo de vida a ser seguido por
todos.

Conc 1 usão
Em face dc exposto opinamos pela aprovação do Requerimento

nQ 1.035/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 14 de março de
1996.
Agostinho Pat rús, Presidente - Ibrahim Jacob. relator -

Wanderley Avila - Maria José Haueisen - Ermano Batista -
Antônio Júlio.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 1996

ATAS

ATA DA 53a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 15 DE MARÇO DE 1996

Presidência do Deputado Wanderley Ávila
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO
EXPENENTE): 

lã 
Fase: Ata - Correspondência: Ofícios e

telegrama - Apresentação de Proposições: Projeto de Lei flQ
698/96 - Comunicações: Comunicações das Comissões de Defesa
Social e de Saúde e Ação Social - Oradores Inscritos:
Discurso do Deputado Paulo Piau - Za Fase: Abertura de
inscrições - Leitura de comunicações apresentadas -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem a esta reunião os Deputados:
Wanderley Ávila - Paulo Pettersen - Ibrahirn Jacob - Ermano
Batista - Ajalmar Silva - Antônio Roberto - Bonifácio Mourão
- Clêuber Carneiro - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil
Pereira - Kemil Kumaira - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Braga - José Henrique - Leonidio Bouças -
Luiz Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Pajio Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima
Neto - Simão Pedro Toledo - Wilson Trõpia

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

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
la Fase
Ata

- O Deputado Ibrabim Jacob, 3Q-Secretário nas funções do
2Q-Secretário, procede à letura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições

Correspondência
- O Deputado João Leite, lg-Secretário 'ad hoc, lê a

seguinte correspondência;
OFICIOS

Do Sr. Paulo Gouvea, Deputado Federal, informando sobre a
instalação da Comissão Especial Destinada a Apreciar a
Proposta de Emenda à Constituição nQ 17-A, de 1995,

ui encaminhando o material já examinado e solicitando sugestões
para subsidiar a elaboração do parecer da Comissão. (- A

(o Comissão de Justiçaj
Da Sra. Maria Neves de Matos, Presidente da Associação de
Pensionistas do Estado de Minas Gerais, denunciando
irregularidades no IPSEMG e solicitando providências desta
Assembléia.
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Da Sra. Nely, funcionária da Secretaria da Educação,
indicando, em nome da Secretária, a Sra. Leda Casassanta
para participar da reunião da Comissão de Saúde e Ação
Social no dia 21/3/96. (- Distribuídos â Comissão de Saúde e
Ação Social.)

TELEGRAMA
Do Sr. Ronan Ramos de Oliveira, Chefe do Cerimonial do

Governador, agradecendo convite para comparecer à reunião
especial comemorativa do Dia Internacional da Mulher.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para a ia fase do
Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte

proposição:
PROJETO DE LEI Hp 698/95

Dispõe sobre a gratuidade do ensino em todos os níveis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Geraisdecreta:
Art. l - A igualdade de condições para o acesso à escola e
permanência nela, exigida pelo art. 206, 1, da Constituição
Federal, passa a abranger os diferentes níveis de ensino, da
creche ao curso superior, garantindo-se a todos a
gratuidade.
l - E vedada a cobrança de taxas, seja a título de

matricula, seja para fornecimento de material escolar,
alimentação ou uniforme.

- Será responsabilizado administrativamente,
sujeitando-se a pena pecuniária de até 5 (cinco) vezes o
valor da taxa, aquele que incorrer em cobranças indevidas.
Art. 2g - As instituições privadas de ensino serão
obrigadas a receber estudantes não pagantes, mediante
ressarcimento dos custos pelo poder público.
Parágrafo único - Para terem direito ao ressarcimento de
que trata este artigo, as escolas privadas apresentarão
mensalmente ou anualmente, conforme o valor da moeda
corrente, planilha de custos; que serão realizadas pelo
setor competente do Governo ou por aquele a quem a tarefa
for delegada.
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua aplicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de março de 1996.
Geraldo Nascimento
Justificação: E direito de todos e dever do Estado a

educação. E preceito consagrado na Constituição Federal, que
estabelece corno principio a igualdade de condições para o
acesso à escola e a permanência nela.
Para que a letra da lei se torne realidade, cumpre ao poder
público criar condições para a universalização da
oportunidade de acesso ao ensino de qualidade, hoje ao
alcance apenas daqueles que podem arcar com os elevados
custos da escola privada, especialmente no que diz respeito
aos níveis de 1Q e 2Q graus, nos quais são preparados os
poucos que irão alcançar o nível superior.
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O Estado, verificando a falta de condições para atender à

demanda escolar, deverá comprar vagas nas escolas privadas,
Pois o ensino é a espinha dorsal para o desenvolvimento de
qualquer nação.
A situação de verdadeiro "apartheid" social em que vive o
Brasil tende a se agravar significativamente em decorrência
dessa elitização que se realiza pela educação, acentuando-se
cada vez mais a distância entre os que recebem um ensino
altamente qualificado, com todos os recursos da mais moderna
tecnologia, e os que só têm acesso, quando muito, a uma
escola que lhes oferece o mínimo, com professores mal
Preparados e mal pagos, recursos escassos, material pobre,
equipamentos e métodos obsoletos.
E a consciência da perversidade desse estado de coisas, bem
como da importância crescente da educação em uma sociedade
cada vez mais competitiva e excludente que nos leva a
apresentar esta proposição, para a qual esperamos a
aprovação desta Casa Legislativa.

 

O art. 24, IX, 3, da Constituição Federal, e a
Constituição Estadual, no seu aru li, V, prevêem que e
competência concorrente da União, dos Estados e dos
municípios legislar sobre educação, cultura, ensino e
desporto. Inexistindo diploma legal federal que trate da
questão, apresentamos esta proposta para disciplinar a
matéria no âmbito estadual.
- 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. 103. do Regimento Interno.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Defesa Social e de Saúde e Ação Social
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Con a palavra, o Deputado Paulo Piau.
O Deputado Paulo Piau - O Vaticano acaba de comunicar à

Arquidiocese de Uberaba que acolheu o pedido de renúncia do
arcebispo Dom Benedito de Ulhoa Vieira, que esteve por 17
anos à frente dessa província eclesiástica. Ainda que bem-
disposto física e mentalmente, Dom Benedito completou a
idade limite de 75 anos para o exercicio da administração
apostólica. E, para substitui-]o, foi nomeado Dom Aloysio
Roque Dppermann, bispo de Campanha, no Sul de Minas.
Educador emérito. Homem extremamente atualizado, aberto e
franco (na avaliação de Dom Benedito), Dom Aloysio já
conhece de perto a alma triangulina, pois foi bispo de
Ituiutaba Natural dos pampas gaúchos, encontrará nas

2

	

	planícies do Triângulo campo fértil para seu trabalho
pastoral.
Dom Benedito deixa saudades. Soube sempre conduzir com
serenidade e, quando necessário, com firmeza, seu múnus
episcopal. Culto, conciliador e afável, sua voz sempre foi
ouvida com respeitosa atenção dentro e fora das fronteiras
diocesanas. Tornou-se presença admirada na alta hierarquia
da Igreja Católica no Brasil, em que ocupou funções de
destaque.
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Em Uberaba, reabriu o Seminário São José para a formação de
novos sacerdotes - uma de suas constantes preocupações.
Criou um Plano Arquidiocesano de Pastoral para direcionar as
ações de seus colaboradores.
Homem de ação e de princípios- Aberto ao progresso e ás
realidades do presente, sem transigir conquanto âS
determinações e ás orientações da Igreja. Sempre com os
olhos no seu tempo, mas de ouvidos atentos ao passado.
Avesso a extremismos, deu, em recente entrevista, uma
demonstração de seu despojamento em relação a ideologias ou
a preconceitos políticos, avaliando o tema da Campanha da
Fraternidade-96: Fraternidade e Política. Para ele, o tema é
uma conclamação, um apelo da Igreja Católica do Brasil ao
exercício pleno da cidadania. E preciso que todos se engajem
na vida política, seja integrando os partidos, seja vivendo
efetivamente a vida política do município. Condena tanto a
indiferença política quanto o exercício político
inescrupuloso, interessado ou corrompido.
Louvável, portanto, o objetivo do documento episcopal
brasileiro de contribuir para a formação política dos
católicos, (e, por que não, de toda a sociedade?) para o
exercício responsável da cidadania, com vistas á construção
de uma verdadeira democracia mais justa e mais solidária.
A democracia se nutre da permanente convocação de todos
para a construção de seu destino. E se consolida na justiça
e na paz.
Se a paz, na conceituação aristotélica, é a tranqüilidade
da ordem, não pode haver paz na desordem. E, na raiz da
desordem, está a maior das injustiças: a leva dos
marginalizados e dos excluídos da cidadania. E sabemos que
as cores da cidadania esmaecem e se esvaem, quando se perde
o emprego e, com ele, o salário, a moradia, a comida, a
escola, a estabilidade familiar, a auto-estima, até mesmo o
amor à bandeira e o respeito ao hino. "O desemprego é um
acidente econômico que machuca fundo a dignidade humana",
disse John Kennedy, e sem um mínimo de dignidade não há
cidadania.
Portanto, seria utópico (e o documento sobre a Campanha da
Fraternidade insiste nesse ponto) pretender a paz e a
justiça sem uma política eficaz de geração de empregos, seja
com créditos especiais para investimentos produtivos, com
abrandamento dos encargos sociais na folha de pagamento, ou
ainda com reforço da escola profissionalizante e reciclagem
do pessoal ocupado.
A globalização da economia é uma realidade inevitável Cada
vez mais o mundo é uma aldeia. E não podemos nos resignar a
um lugar na periferia dessa aldeia.
Senhor Presidente,
Independentemente das convicções religiosas de cada um de

nós com assento nesta Casa, o tema - Fraternidade e Política
- nos interessa a todos. Esta é uma Casa eminentemente
política. E que é a Política (com P maiúsculo) senão o
esforço para promover, construir e defender o bem comum? E o
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bem só é comum, só pertence a todos, quando distribuído e
usufruído fraternalmente. -
O meu compromisso primeiro de campanha e a minha luta

diária nesta Casa têm por escopo ampliar o setor produtivo
e, conseqüentemente, aumentar a oferta de postos de
trabalho. Entendo ser essa a minha melhor contribuição para
distribuir a justiça e consolidar a paz em Minas, pois até
regiões prósperas como a do Triângulo ou cidades de economia
promissora como Uberaba já estão asfixiadas pelo desemprego.
Mesmo assim, Sr. Presidente, Uberaba é uma cidade
privilegiada por Deus quanto às suas potencialidades
econômicas e quanto à capacidade de trabalho de sua gente -
o que lhe confere o titulo de melhor opção nacional para
investimentos empresariais.
E ainda privilegiada pelas suas tradições cristãs e pela fé

de seu povo, em grande parte, implantadas e consolidadas por
eminentes prelados, desde Dom Eduardo até Dom Benedito, que
agora transfere a Dom Aloysio o cajado de pastoreio de
rebanho tão especial

2a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - A Presidência passa à 2a 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 pelas Comissões de
Defesa Social - aprovação, na 12a reunião ordinária, dos
Requerimentos nQs 1.024/9, do Deputado Wanderley Ávila, e
1.050 e 1.057/96. do Deputado Gil Pereira; e de Saúde e Ação
Social - aprovação, na 35a reunião ordinária, dos Projetos
de Lei ns 479/95, do Deputado Alencar da Silveira Júnior,
534/95, do Deputado Bonácio Mourão, 543/95, do Deputado
Geraldo Nascimento, 465 e 540/95, do Deputado Ivair
Nogueira, 529/95, do Deputado Kemil Kumaira, 518/95, do
Deputado Luiz Antônio Zanto, 549/95, do Deputado Miguel
Martini, 520/95, do Deputado Paulo Pettersen, e 476/95, do
Deputado Wanderley AvYIa(Ciente. Publique-se.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem
feitas, Lideres inscritos nem oradores para o Grande
Expediente, a Presidência encerra a reunião e convoca os
Deputados para a ordinária de debates de segunda-feira, dia
18, às 20 hras. Levanta-se a reunião.

ATA DA fla REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 12 DE MARÇO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e
Wanderley Ávila

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1g PARTE: Ata -
Questão de ordem - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): 2a Fase:
Discussão e votação de proposições: Requerimento do Deputado
Ronaldo Vasconcelios; aprovação - Votação, em lg turno, do
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Projeto de Lei flQ 636/96; aprovação - Discussão, em 1Q
turno, do Projeto de Lei flQ 252/95; discurso do Deputado
Raul Lima Neto; apresentação dos Substitutivos nps 2 e 3:
encerramento da discussão; devolução do Projeto à Comissão
de Meio Ambiente - Questão de ordem - ENCERRAMENTO.

- Comparecem a esta reunião os seguintes Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro

Vieira - Paulo Pettersen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista -
Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso -
Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio
Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna
- Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos
Pimenta - Dilzon Melo Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil Pereira - 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 Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto -
Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Maria
Olivia - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima
Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho
Zeitune - Wilson Trõpia.

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

ia PARTE
Ata

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

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Em face das dificuldades

enfrentadas pela Bancada do PT em acompanhar e entender a
tramitação dos requerimentos de nossa autoria encaminhados a
este Plenário, formulamos a seguinte Questão de Ordem, que
gostaríamos ver respondida por escrito por esta Presidência.
Quais os critérios utilizados para inclusão de
requerimentos na Ordem do Dia, tendo em vista as normas
regimentais ou extra-regimentais vigentes, relativas a
recebimento, publicação, prazos, pareceres e quanto à
universalidade desses procedimentos.
Gostaríamos de receber uma resposta, por escrito, para essa
questão de ordem que encaminhamos à Mesa Diretora.



Gostariamos de saber, também, qual a norma que a Mesa
adotará daqui para frente, no sentido de que cada
requerimento ali protocolados seja lido ou não. Já fizemos
requerimentos de inclusão de projetos na Ordem do Dia e a
Bancada tem outros requerimentos de informações ou de regime
de urgência que, até hoje, não foram incluidos. Somos
surpreendidos, cada vez mais, porque determinados
requerimentos, de alguns Deputados, são lidos em Plenário,
como presenciamos hoje: requerimento protocolado há poucos
minutos, de solicitação de pedido de urgência para
tramitação de projeto, ser lido imediatamente. Entendemos
que o procedimento correto é que a Mesa tenha uma norma
única quanto a prazos, ou seja, um tratamento igual para com
todos os parlamentares desta Casa. Posteriormente, vamos
entrar com pedido no sentido de que seja feita uma reunião
de lideranças, para que os lideres possam tratar dessa
questão, estabelecendo uma norma única e geral.
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - A
Presidência, conforme solicitação do Deputado, responderá,
oor escrito, oportunamente, à questão de ordem.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
2p Fase

O Sr. Presidente - Nos termos dc edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 parte da reunião, em sua 2
fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 12 fase.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Ronaldo Vasconcellos, solicitando a inversão da pauta, para
que o Projeto de Lei nQ 252/95 seja apreciado antes do
Projeto de Lei nQ 637/96. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa. ) Aprovado. Cumpra-se.
Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 636/96. do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a
permutar imóvel com a Cooperativa de Eletrificação Rural de
Resende Ltda. - CERES. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela sua aprovação. Em votação, o projeto.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização Financeira,
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 252/95, do

Deputado Raul Lima Neto, que disciplina o exercicio da pesca
nos cursos de água localizados em território de dominio do
Estado e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Meio Ambiente opina pela sua aprovação, na forma do
Substitutivo nQ 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação da matéria, na forma do
Substitutivo nQ 1, apresentado pela Comissão de Meio
Ambiente. Em discussão, o projeto. Com  a palavra, para
discuti-lo, o Deputado Raul Lima Neto.
O Deputado Raul Lima Neto* - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, aproveito este momento para
solicitar a preciosa atenção dos senhores a fim de que eu
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possa apresentar a minha defesa, a minha argumentação, a
respeito desse projeto, que julgo de suma importância. Não
somente eu o julgo importante, mas também a própria Comissão
de Meio Ambiente. Diversas entidades ambientalistas já se
pronunciaram declarando-o vital para que tenhamos rios
saudáveis e uma ictiofauna protegida.
Com todo o respeito que tenho pelo meu companheiro, ilustre

amigo e brilhante Deputado Ronaldo Vasconcellos, há algum
tempo, pedi-lhe encarecidamente o favor de encaminhar ou de
apresentar um substitutivo ao projeto por mim apresentado
para que tivéssemos a oportunidade de elaborar um projeto
completo, um projeto sério, um projeto que impedisse essa
pesca predatória que está acabando com nossos peixes e com
nossos rios. Nosso amigo Ronaldo Vasconcellos, entretanto,
entendeu, aproveito para dizer que respeito sua opinião, que
deveria o projeto caminhar lentamente, e que se se
permitisse ao órgão criado pelo Estado que, quando julgasse
conveniente, apresentasse um projeto que proibisse a pesca.
Srs. Deputados, não podemos esperar mais. Há quanto tempo
projetos como esse têm sido protelados nesta Casa? Já é
sabido por muitos Deputados e por este vosso companheiro que
um projeto similar a este foi barrado, protelado, boicotado,
confundido, e não foi levado adiante em mandatos passados.
Depois de consultar ambientalistas, pessoas experientes
nesse assunto, fizemos o Substitutivo nQ 2, que julgamos ser
o cerne deste projeto.
Vou lê-lo, neste momento, e aproveito-me de um dispositivo
do Regimento Interno desta Casa para protocolar ao vivo o
Substitutivo nQ 2 do Projeto de Lei n 252/95, de nossa
autoria, e que assim diz: (- Lê os arts. lQ e 2Q do
mencionado substitutivo, abaixo publicado.)
Quero pedir a encarecida atenção, se for possível, do meu
colega Deputado Ronaldo Vasconceilos, para que ele perceba
como esse projeto está perfeito e,creio, de acordo com
aquilo que ele pensa também. (- Lê o art. 3Q do mencionado
substitutivo, abaixo publicado.)
Peço a atenção só um instante, porque soube que V. Exa.
Deputado Ronaldo Vasconcellos, não teve tempo de ler esse
substitutivo e pediu alguém para lê-]o. Então, gostaria que
V. Exa. o ouvisse agora. Com todo o respeito lhe digo,
Deputado Ronaldo Vasconcellos, abrindo uma pausa, que me
sinto muito honrado com a atenção de V. Exa. Isso é porque
V. Exa. me disse, agora há pouco, que havia pedido alguém
para ler e examinar, e que essa pessoa havia dito que o
substitutivo era mais ou menos igual ao primeiro projeto.
Não é.
O Sr. Presidente - Esta Presidência comunica a V. Exa. que
ainda possui 60 minutos e que esse projeto, após a fala de
V. Exa., será encaminhado para novos estudos das comissões.
A Presidência está verificando que não haverá "quorum" para
o prosseguimento dos nossos trabalhos, portanto, está só
comunicando a V. Exa. que possui ainda mais 50 minutos.
O Deputado Raul Lima Neto - Muito obrigado, Sr. Presidente.

Fico muito feliz com a sua interferência e sábia instrução.
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substitutivo, publicado a seguir. -
Vou explicar a razão da norma contida no 3Q do art. 10.

Sou municipalista; entretanto, com o repasse previsto nesse
dispositivo, o órgão competente do Estado poderá, se quiser,
admitir todos os pescadores profissionais que existem,
empregá-los para cuidar do repovoamento de peixes e do
replantio das matas ciliares e, provo, com um salário
superior a R$500,00. Explicarei.
- Lê do 6 4g do art. 10 ao final do mencionado

substitutivo
Sr Presidente, Srs. Deputados, como podem ver, foi com
muita diligência, paciência e consciência da
responsabilidade que temos para com o nosso meio ambiente
que elaboramos este projeto. Desde que chegamos a esta Casa
foi o primeiro projeto que elaboramos. Lutamos e oramos por
ele Muito mais que pescadores, para os que gostam desta
prática, somos também habitantes como os peixes, como os
animais que povoam os rios deste planeta Terra, que está
sendo destruido pelo descaso, pelo descuido, pela ganância,
pela ignorância dos próprios homens.
A pesca profissional nos rios, através de redes e objetos
de emalhar, é para nós não somente motivo de tristeza, de
ignorância, mas de extrema vergonha, porque qualquer pessoa
de um pais civilizado que aqui chega e vê o povo brasileiro
atravessando os rios com redes e, por arrastão, arrancando
tudo que está embaixo, pasma ao ver como temos quase nenhuma
informação a respeito do cuidado com a ictiofauna.
Mas há a alegação de que, se a pesca com a rede for

proibida, 1.730 profissionais - que é o número exato, se não
me engano - que pescam com redes serão desempregados no
Estado de Minas Gerais.
Nós somos 500 mil pescadores amadores registrados em

clubes. Se cada um pagar uma cifra de R$5,00 por mês, dará a
soma de R$2.500.000,00, que irão para o órgão competente do
Estado, que vai cuidar da pesca e da recuperação dos nossos

2	rios. Se esse órgão empregar e pagar R$500,00 a cada um dos
a 1730 pescadores, gostaria o equivalente a R$865.000,00 por

mês. Ainda sobrariam R$1.635.000,00 para repovoar os rios e
replantar as matas ciliares.
Não podemos permitir que os nossos rios e os nossos peixes
continuem acabando. Se isso continuar a acontecer na
proporção atual, em pouco tempo não teremos mais nenhum
habitante das águas nos nossos rios.
Peço ao nosso amigo, Deputado Ronaldo Vasconcellos, a quem

visitei em seu gabinete, que me apóie neste projeto.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.
- Vêm à Mesa:

SUBSTITUTIVO No 2 AO PROJETO DE LEI N p 252195
Disciplina o exercicio da pesca nos cursos de água no

a território estadual e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O exercido da pesca profissional e amadora nos
cursos de água no domínio estadual fica condicionado â
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licença de pesca, a qual, para o pescador profissional, será
expedida pelo órgão ambiental estadual competente e, para o
pescador amador, pelo órgão competente das Préfeituras
Municipais.
Art. 2 - No instrumento da autorização, deverão constar,

obrigatoriamente:
- a identificação do pescador;

II - o período de licença;
III - o instrumental permitido no exercício da pesca.
Art. 3 - E proibido pescar:
- nos lugares e nas épocas interditados pelo órgão

competente;
II - mediante a utilização de dinamite ou material de

efeito análogo;
III - com o emprego de substâncias tóxicas;
IV - a menos de 600 (seiscentos) metros da saída de

esgotos;
V - a menos de 200 (duzentos) metros a montante e a jusante
de barragens, escadas de peixes, da confluência dos rios com
seus afluentes ou dos canais de ligação dos rios com as
lagoas marginais;
VI - espécies ameaçadas de extinção;
VII - espécies em tamanho e pesos inferiores aos limites
ideais estabelecidos pelo poder público para captura e
aproveitamento;
VIII - com armadilha tipo tapagem, cercado ou qualquer
aparelho fixo;
IX - com aparelhos de mergulho;
X - com aparelhos do tipo elétrico, sonoro ou luminoso;
XI - com covo, espinhel, pari, tarrafa e tarrafão;
XII - com rede de arrasto de qualquer natureza;
XIII - com qualquer outro aparelho de emalhar.

1 Q - Nos rios de domínio do Estado, somente será livre a
pesca de linha de mão com anzol, vara com linha e anzol ou
caniço e molinete com linha e anzol e a pesca por mergulho
sem aparelho de respiração artificial, ou seja, por apnéia e
de conformidade com as normas existentes, exceto no período
da piracema, consoante as normas estabelecidas pelo órgão
competente, cabendo ao pescador requerer licença, de acordo
com o que dispõe os arts. lQ e 2.
# 2Q - Somente será permitida a captura de peixes nos

cursos de água com aparelhos de emalhar e outros métodos não
permitidos quando a finalidade for exclusivamente a pesquisa
científica, visando ao desenvolvimento da pesca e á
recuperação da ictiofauna, devidamente autorizada pelo órgão
ambiental e por tempo determinado
Art. 4Q - Somente poderão possuir aparelhos de emalhar,
pessoas que possuam criatôrios de pescado em águas
represadas artificialmente.
Parágrafo único - O órgão estadual competente autorizará,

por escrito, a posse de tais aparelhos.
Art. 5Q - Fica expressamente proibida a venda de objetos de
emalhar tais como redes, tarrafas, arrastões e similares a
pessoas não autorizadas ou não credenciadas.



Art. 6 - Ao infrator desta lei serão aplicadas as
seguintes penalidades, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis:

- advertência;
II - apreensão do material ilícito empregado na pesca;
III - multa;
IV - suspensão da licença;
V - cassação da licença.
Art. 7 - Na aplicação das penalidades, serão consideradas

a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que
dela provierem para a ictiofauna, as circunstâncias
agravantes e atenuantes e os antecedentes do pescador.
Art. 8Q - a pena de advertência será aplicada por escrito

ao pescador se as circunstâncias e a gravidade do ato assim
o recomendarem.
Art. go - Será apreendico o material ilícito sempre que o
pescador se utilizar de instrumento para o qual não esteja
habilitado e no caso do art. 3.
Art. 10 - A multa, que deverá ser paga no prazo de 30
(trinta) dias, é devida:

- quando o pescador não possuir licença de pesca;
II - nos casos enumerados nos arts. 30 e S.

1 Q - Aplica-se a pena de multa em dobro na reincidência
da mesma infração no período de 1 (um) ano.

- Os valores das taxas de licença e das multas em
Unidade Padrão Fiscal do Estado de Minas Gerais - UPFMG - e
seu recolhimento serão estabelecidos em decreto, de acordo
com a natureza da infração e o grau de agressão à
i ct 1 of auna.
# 30 - No caso da concessão da licença pelos municípios,

estes deverão repassar ao Estado 70% (setenta por cento) da
arrecadação das taxas das licenças por eles expedidas.
§ 4Q - Os recursos provenientes do repasse dos municípios

referido no parágrafo anterior serão destinados à Secretaria
de Estado do Meio Ambiente, para contratação dos pescadores
profissionais do Estado, para fins de fiscalização,
repovoamento dos rios com peixes e recuperação das matas
ciliares.
Art. 11 - Terá suspensa a licença, por prazo nunca inferior
a 30 (trinta) dias e não superior a 6 (seis) meses, o
infrator reincidente nas penas capituladas nos incisos II e
III do art. GQ.
Art. 12 - Será punido com a pena de cassação, por prazo
mínimo de 1 (um) ano e não podendo exceder a 3 (três) anos,
o pescador que violar a pena de suspensão.
Art. 13 - Notificado, o infrator poderá apresentar defesa

junto ao órgão competente, no prazo de 30 (trinta) dias. Da
decisão que mantiver a punição, não cabe recurso.
Art 14 - Ficam o órgão ambienta] estadual e as 'efeituras

Municipais, encarregados da concessão de licenças, obrigados
a manter cadastros dos pescadores, para fins de educação
ambiental e anotação de eventuais ocorrências.
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Art. 15 - O licenciamento ambiental de obras de barramento
ou represamento fica condicionado à observação de medidas de
proteção à ictiofauna.
Art. 16 - Esta lei entra em vigor 180 (cento e oitenta)

dias após a data de sua publicação.
Art. 17 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Raul Lima Neto

SUBSTITUTIVO Hp 3 AO PROJETO DE LEI
Hp 252/95

Dispõe sobre a criação do Códiç Estadual de Defesa e
Proteção à Fauna Ictiológica e as Recursos Pesqueiros, no
Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1
Da Pesca

Art. 1g - A fauna ictioldgica existente nos cursos de água,
lagos, reservatórios e demais ambientes naturais ou
artificiais, no Estado de Minas Gerais, são bens de
interesse comum a todos os habitantes do Estado em geral e,
especialmente, aos Que esta lei estabelece.
Art. 2g - A inobservância dos dispositivos desta lei
constitui risco de danos ao ambiente, sujeitando o infrator
às coninações legais cabíveis.
Art 3 - Compreende-se por pesca o ato destinado a extrair
seres hidróbios, susceptíveis ou não de aproveitamento
econômico e social.
Parágrafo único - Enquadram-se na categoria de ser hidrôbio

os organismos vivos animais que têm na água seu meio de
vida.
Art. 4g - Para efeitos desta lei, a pesca é considerada

como profissional científica, amadorística e desportiva:
- pesca profissional é a que se realiza com fins

económicos, por empresas ou pescadores devidamente
registrados em órgão competente e pode ser exercida em
ambientes públicos ou particulares, de acordo com a lei, as
normas regulamentares e com o que dispuser a licença;
II - pesca científica é a que se realiza com fins

exclusivamente científicos ou educacionais;
III - pesca amadorística é a que se realiza com fins de

subsistência e de lazer;
IV - pesca desportiva é a realizada com a finalidade de

desporto, assim compreendendo competições e torneios.
Art. 5 - As atividades de pesca devem assegurar a

manutenção do ecossistema local, preservando e mantendo o
equilíbrio ecolôgico, observados os seguintes princípios:

- preservação e conservação da ciodiversidade;
II - observância da função social da pesca;
III - exploração racional dos recursos ictiicos
Art. ô - A política pesqueira do Estado tem como

objetivos:
- garantir a perpetuação das espécies;

II - disciplinar as formas e os métodos de exploração;
III - incentivar as atividades de aqüicultura;
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IV - estabelecer formas para reparação de danos;
V - incentivar o turismo ecológico;
VI - estimular programas de educação ambiental
Vir - promover a pesquisa e a realização didático-

cientifica;
VIII - proteger a fauna e a flora ictiológicas.
Art. 7 - A pesca será permitida no território do Estado de

Minas Gerais, em locais e épocas não proibidos por lei.
Parágrafo único - Conforme dispõem as normas
regulamentares, a prática da pesca é proibida em:

- áreas de segurança de barramentos artificiais;
II - montante e jusante de cachoeiras e corredeiras;
1H - áreas onde a pesca possa causar danos à navegação;
IV - épocas migratórias e de reprodução;
V - locais, épocas ou períodos de defeso determinado pelo

poder público.
Capitulo II

Dos Aparelhos e dos Métodos
Art SQ - O poder público estabelecerá normas sobre a
proibição, a restrição ou a utilização de aparelhos e
métodos da atividade pesqueira.

Capitulo III
Das Licenças

Art. 9Q - As licenças são indispensáveis para o
acobertamento do exercício da pesca, do transporte, do uso e
da exploração econômica do produto.
Parágrafo único - A licença será pessoal, intransferivel e

expedida por tempo determinado.
Art. 10 - As licenças são expedidas em caráter precário,

podendo ser suspensas ou canceladas pelo órgão expedidor, na
hipótese de descumprimento da lei ou de interesse ecológico.

Capitulo IV
Da Aqüicultura

Art. 11 - Para os efeitos desta lei, entende-se por
aqüicultura a atividade destinada á criação ou à reprodução
de animais aquáticos em ambientes raturais ou artificiais,
para fins económicos, científicos ou ornamentais.

lg - E considerado produtor-aqüicultor rural a pessoa
física ou jurídica que for enquadrada como tal na egislação
estadual pertinente.
f 2Q - Para o exercício da atividade da aqüicultura, é
indispensável o registro do aqúicultor no órgão competente.

- As licenças são indispensáveis para o acobertamento
do exercício da aqúicultura, do transporte, do uso e da
exploração económica do produto.
8 4Q - A ':ença será pessoal, intransferivel e expedida

por tempo determinado.
6 S - As licenças são expedidas em caráter precário,

podendo ser suspensas ou canceladas pelo órgão expedidor, na
hipótese de descumprimento da lei ou de interesse ecológico.
Art. 12 - Caberá aos órgãos estaduais e municipais
competentes estimular as atividades da aqüicultura, com a
adoção das seguintes medidas:

- criação de centros de treinamento e orientação;
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II - criação de estações apropriadas para fomento;
III - incentivo e promoção de iniciativas destinadas ao

repovoamento.
Capítulo IV
Titulo 1

Dos Danos Ambientais
Art. 13 - Constitui dano ambiental, além das demais
hipóteses previstas em lei, toda ação ou omissão que cause
prejuízo ao ecossistema de interesse ictiolágico e
especialmente:

- introduzir espécies exóticas sem a devida autorização
de órgão competente;
Ii - o esvaziamento ou secamento artificial de lagos,
represas e reservatórios, sem observância de recomendações
técnicas expedidas pelo órgão competente;
III - o barramento ou represamento de cursos de água, sem
observância das medidas de proteção necessárias, e que
impeçam a livre movimentação das espécies, especialmente
para fins de reprodução.
Art. 14 - A fiscalização da pesca e da aqüicultura é
exercida por agentes públicos legalmente habilitados.
Art. 15 - A fiscalização dos atos de pesca e prática da
aqúicultura compreende as medidas preventivas e repressivas
ao risco e dano efetivo ao ecossistema de interesse
ictiológico.

Titulo II
Das Infrações e Penalidades

Art. 16 - As Infrações administrativas são todas as ações
ou omissões que contrariam os dispositivos desta lei, sem
prejuízo das demais legislações aplicáveis.
Art. 17 - As penalidades previstas neste artigo incidirão
sobre os infratores, sejam eles diretos ou indiretos, ou a
quem, de qualquer modo, concorrer para a prática da infração
ou dela obtiver proveito ou vantagem, tendo como referência
os seguintes parâmetros:

- multa de até 200 (duzentas) Unidades Padrão Fiscal do
Estado de Minas Gerais - UPFMG5 -, calculada de acordo com a
natureza da infração, o seu grau, a extensão do dano, a sua
finalidade, a quantidade, sem prejuízo da exigência de
reparação ambiental
II - apreensão dos produtos e aparelhos de pesca;
III - embargo da atividade;
iv - apreensão e/ou cancelamento da licença ou registro.
Parágrafo único - Sem prejuízo de outras penalidades
previstas em lei, sujeitam-se os infratores, ainda, a ação
civil pública, de preceito cominatório.
Art. 18 - Todo aparelho apreendido ficará à disposição do
Instituto Estadual de Floretas - IEF - para destinação legal
ou, quando couber, serão doados para entidades
filantrópicas, hospitais, asilos, escolas ou outras
entidades de cunho social.
Art. 19 - Para efeitos do disposto nesta lei, considera-se
órgão competente o LEF.



;ifl1 Q - O IEF firmará com o Instituto Brasileiro de Defesa
do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA -
instrumento por meio do qual serão disciplinadas as atuações
em rios nacionais.

- O IEF firmará com a PMMG instrumento que
disciplinará as ações de fiscalização e atuação no que diz
respeito ao cumprimento desta lei.

Capítulo V
Das Receitas e suas Aplicações

Art. 20 - Os recursos financeiros Obtidos das receitas de
pesca, por meio de dotação orçamentária, taxas diversas,
recolhimento de multas, doações de entidades oficiais ou
Particulares, nacionais ou estrangeiras, serão depositados
na conta única Recursos de Pesca com as codificações de cada
fonte de origem do recurso, excetuando-se as taxas de
reposição da pesca.
Art. 21 - Do valor efetivamente arrecadado, em todas as
suas fases, dar-se-á a seguinte destinação:

- educação: 5% (cinco por cento);
II - assistência técnica e incentivo ao produtor: 15%
(quinze por cento):
III - programas de piscicultura, construção de estações de

Piscicultura: 20% (vinte por cento);
IV - pesquisas cientificas: 10% (dez por cento);
V - fiscalização: 50% (cinqüenta por cento).

Capítulo VI
Do Processo Administrativo

Art. 22 - As ações administrativas pertinentes ao
contencioso e a propositura das execuções fiscais,
relativamente aos créditos constituídos, cabem ao órgão
competente.
Art. 23 - O autuado terá o prazo de 30 (trinta) dias para
oferecer defesa, dirigida ao Diretor-Geral do IEF,
independentemente de depósito por caução, e apresentada ao
órgão do IEF, municipal ou regional de sua área de
jurisdição ou, ainda, na própria sede do órgão.

- Da decisão definitiva do Diretor-Geral do IEF caberá
recurso em última instância, , dirigido ao Presidente do
Conselho de Administração do órgão, no prazo de 15 (quinze)
dias contados da notificação da decisão final do Diretor-
Geral do IEF.

Capitulo VII
Das Disposições Finais

Art. 24 - Para efeito do disposto nesta lei, considera-se
órgão competente o JEF.
Art. 25 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de sua
publicação.
Art. 26 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 27 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de dezembro de 1995.
Ronaldo Vasconcel los
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Justificação: Este substitutivo vem enfatizar a importância
do projeto em tela. Por meio de sugestões de entidades
ligadas ao setor, apresentamos esta proposição que, sem
dúvida, fortalecerá a piscicultura no nosso Estado. E com
esse intuito que contamos com a sua aprovação pelos nobres
Deputados.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão foram apresentados ao projeto os Substitutivos ns
2 e 3, dos Deputados Raul Lima Neto e Ronaldo Vasconcel los,
respectivamente, e, nos termos do § 2Q do art. 195 do
Regimento Interno, esta Presidência vai devolver o projeto e
os substitutivos à Comissão de Meio Ambiente.

Questão de Ordem
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, solicito o

encerramento da reunião por falta de "quorum".
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - A Presidência verifica de plano a
inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando os Deputados para a especial
de amanhã, dia 13, ás 9 horas, e para a extraordinária,
também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos editais de
convocação, e para a ordinária deliberativa, também de
amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.
Levanta-Se a reunião.

ATA DA 83a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 13 DE MARÇO DE 1996

Presidência do Deputado Agostinho PatrCjs
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE: Ata - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): 2g Fase: Discussão e votação de
proposições: Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei n
637/96; aprovação com a Emenda ng 1 - Discussão, em 1Q
turno, do Projeto de Lei nQ 638/96; aprovação - Discussão,
em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nQ 12.870;
encerramento da discussão; Questão de ordem; discurso do
Deputado Raul Lima Neto; encerramento da discussão; chamada
para votação secreta; não-coincidência do número de votantes
com o de sobrecartas; anulação da votação; renovação da
votação; falta de quorum para a continuação dos trabalhos;
anulação da votação - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem a esta reunião os seguintes Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Maria José Haueisen - Ibrahim
Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão -
Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon
Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Angelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho
- Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Nely Tarquinio - Irani



Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide - João
Batista de Oliveira - Jorge Eduardo de Oliveira.- Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José
Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Marcelo
Cecé - Marcos Helênio - Marco Régis - Maria Olivia - Mauri
Torres - Olinto Godinho - Paulo Piau - Péricies Ferreira -
Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune -
Wilson Trõpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 201h15min,
a lista de comparecimento recstra a existência de número
regimental. Declaro aberta a rejnião. 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
Ata

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

2g PARTE (ORDEM DO DIA)
2a Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a parte da reunião, em sua 22
fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1? fase.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei no 637/96, do

Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar
imóvel ao Municipio de Dores do Indaiá. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a
Emenda nQ 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela sua aprovação com a Emenda nQ 1,
apresentada pela Comissão de Justiça. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão
Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação a Emenda no 1. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado. - em l turno, o Projeto de Lei n 637/96
com a Emenda n 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei no 638/96, do

Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer
reverter ao patrimônio do Municipio de Sabará imóvel que
menciona. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos- Encerra-se a discussão.
Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização
Financeira.
Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de
Lei nQ 12.870, que torna obrigatória a instalação de
sanitários nos terminais rodoviários e nos pontos de parada
de õnibus intermunicipais. A Comissão Especial opina pela
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rejeição do veto. Em discussão, o veto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.

Questão de Ordem
O Deputado Raul Lima Neto - Peço a V. Exa. , Sr. Presidente,
que determine a chamada dos Deputados para verificação de
"quorum", uma vez que é necessária a existência de 39
Deputados em Plenário.
O Sr. Presidente - A Presidência entende que a verificação
de "quorum" será feita pela votação- Se não houver 39
Deputados, a Presidência tornará nula a votação. Com a
palavra o Deputado Raul Lima Neto, para encaminhar a
votação.
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, trata-se de
projeto de cunho social, que torna obrigatória a instalação
de banheiros limpos nos terminais rodoviários. Os ônibus
vindos de Teófilo Otôni ou de outras cidades param nas
rodoviárias do interior, e são cobrados R$0,50, R$0,75 e até
R$l,OO das famílias pela utilização dos sanitários. O
próprio Governador já reconheceu a necessidade de se
derrubar o veto. Peço aos Deputados que me ajudem, pois um
único voto pode ser necessário para derrubar esse veto.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o veto. A Presidência
solicita ao Sr. 1Q-Secretário que proceda à chamada de
votação e convida os Deputados José Braga e José Bonifácio
para atuarem como escrutinadores. Antes, esclarece que a
matéria será votada por escrutínio secreto, nos termos do
art. 234 do Regimento Interno. Os Deputados Que desejarem
manter o veto deverão votar "sim", e os que desejarem
rejeitá-lo deverão votar "não". Resumindo, "sim" mantém O
veto; "não' rejeita o veto. Com a palavra, a Sra. 2g-
Secretária, para proceder à chamada.
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a
chamada.)
O Sr. Presidente - A Presidência solicita aos
escrutinadores que procedam à abertura da urna e verifiquem
a coincidência do número de sobrecartas com o número de
votantes.
- Procede-se à conferência.
O Sr. Presidente - Foram encontradas na urna 45
sobrecartas, e votaram apenas 44 Deputados. Portanto, a
Presidência vai renovar a votação, considerando nula a
anterior. Solicito à Sra. 2a-Secretária Que proceda à
chamada e convido os Deputados José Braga e José Bonifácio
para continuarem como escrutinadores.
A Sra. Secretária - (- Faz a chamada.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 18 Deputados. Portanto,
não há "quorum" para a continuação dos nossos trabalhos. Em
vista disso, torna-se sem efeito essa votação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião extraordinária de
amanhã, dia 14, às 9 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a ordinária deliberativa também de
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amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.
Levanta-se a reunião

ATA DA lia REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL
Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e nove de
fevereiro de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Djalma Diniz, Anderson
Adauto e José Maria Barros (substituindo este ao Deputado
Miguel Martini, por indicação da Liderança do PSDB), membros
da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Djalma Diniz, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado José Maria Barros que
proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos parlamentares presentes. Não
estando presente o Deputado Paulo Schettino, relator do
Requerimento nQ 859/95, o Presidente redistribui essa
proposição ao Deputado Anderson Adauto. Passa-se à fase de
votação de matéria sujeita à deliberação conclusiva das
comissões. Com a palavra, o Deputado Anderson Adauto emite
parecer mediante o qual conclui pela aprovação do
Requerimento nQ 859/95 na forma do Substitutivo nQ 1.
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nQ 859/95 na
forma do Substitutivo nQ 1. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos
Sala das Comissões. 14 de março de 1996.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Antônio Roberto - Paulo

Schett ino.
ATA DA Sa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR DENÚNCIAS
CONTRA A CHAMADA MÁFIA DO CARVÃO, QUE VEM ATUANDO
PRINCIPALMENTE NO NORTE DE MINAS GERAIS
As quinze horas e cinco minutos do dia vinte e nove de
fevereiro de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Paulo Schettino, Marcelo
Gonçalves, Elbe Brandão e Anivaldo Coelho, membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Paulo Schettino, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Marcelo Gonçalves que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
esclarece que a finalidade da reunião é agendar a vinda dos
convidados solicitados pela Deputada Elbe Brandão por meio
do requerimento aprovado no dia 7/12/95 Ficam definidas as
datas de 14/3 para se ouvirem os Srs. Carlos Augusto Silva,
representante do IEF, do Município de Coração de Jesus, e
Waldir Macedo, Diretor Técnico do Instituto de Pesos e
Medidas, do Município de Belo Horizonte; e de 21/3 para se
ouvir o Ten-Cel. Milton Moreira Chaves, da Policia Militar
de Montes Claros, e o Sarg Eustáquio Conceição Ferreira, do
Município de Bocaiúva. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos Deputados, convoca
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os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de março de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Gil Pereira - Elbe Brandão -

José Braga - Anivaldo Coelho. -
ATA DA 208 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSOES DE CONSTITUIÇÃO _E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia sete de
março de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala
das Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Arnaldo Penna,
Ivair Nogueira, Romeu Queiroz e Sebastião Costa
(substituindo este ao Deputado Leonidio Bouças, por
indicação da Liderança do PFL), membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Arnaldo Penna, Bonifácio Mourão,
Carlos Murta, Jairo Ataide, Elbe Brandão e Marcos Helênio,
membros da Comissão de Administração Pública; Miguel
Martini, Romeu Queiroz, Jairo Ataide e Ivair Nogueira,
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente.
Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Romeu Queiroz que proceda á leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A seguir, a Presidência informa que
a reunião se destina a dar prosseguimento à discussão e â
votação do parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária sobre o Projeto de Lei no 648/96, de autoria do
Governador do Estado, que extingue a autarquia Planejamento
da Região Metropolitana de Belo Horizonte - PLAMBEL - e dá
outras providências. Esclarece, ainda, que na reunião
anterior foi concedida vista da matéria ao Deputado Marcos
Helénio, a quem passa a palavra. Este tece algumas
considerações sobre o Projeto. Logo a pós, o Deputado Miguel
Martini, relator da proposição, apresenta alteração em seu
parecer, acrescentando-lhe a Emenda nQ 1. Colocado em
discussão e votação, é aprovado o parecer. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Elbe Brandão - Bonifácio
Mourão - Miguel Martini - Arnaldo Penna - Gilmar Machado -
Paulo Piau - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Marcos
Helênio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 477/95

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o projeto em análise
objetiva dar a denominação de Vereadora Ruth dos Santos à



ponte sobre o rio Vermelho, situada na Rodovia MG-010, no
Distrito de São José de Almeida, Município de Jabuticatubas.
Aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, vem, agora, a matéria a esta Comissão para o 1Q
turno de deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
Cidadã de notórias qualidades, Ruth dos Santos dedicou-se
com afinco ao desenvolvimento de Jabuticatubas, onde foi
eleita Vereadora. Prestou relevantes serviços à região e em
especial ao Distrito de São José de Almeida, dando-lhe
condições de lutar por sua emancipação.
Pelas ações desenvolvidas pela homenageada na região,

consideramos justo e oportuno este preito de reconhecimento.
Aliás, a ponte sobre o rio Vermelho foi transposta muitas
vezes por ela para levar o progresso a sua terra.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei no 477/95 no IQ turno, na forma original.
Sala das Comissões, 19 de março de 1996.
Carlos Murta, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 646/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 646/96, de autoria do Deputado Romeu

Queiroz, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária para o Desenvolvimento de Carmópolis de Minas -
CODECA -, com sede no Município de Carmópolis de Minas, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, ou'e está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 646196
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária para

o Desenvolvimento de Carmópolis de Minas - 000ECA -, com
sede no Município de Carmópolis de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
omunitária para o Desenvolvimento de Carmãpolis de Minas -
CODECA -, com sede no Município de Carmõpolis de Minas.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de março de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -
Elbe Brandão.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 1996

ATAS

ATA DA 5B REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 18 DE MARÇO DE 1995

- Presidência do Deputado Sebastião Navarro Vieira
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ig PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): la Fase: Ata - Correspondência: Oficio flQ
15/96. do Governador do Estado - Ofícios, telegramas e
cartões - Apresentação de Proposições: Projeto de Resolução
flQ 699/96 - 29 Fase: Abertura de inscrições - ENCERRAMENTO -
ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem a esta reunião os Deputados:
Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José

Haueisen - Ermano Batista - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Bilac Pinto -
Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Jairo Ataide - João Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga -
Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves -
Marco Régis - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Sebastião
Helvécio - Simão Pedro Toledo - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - As
20h15min, a lista de comparecimento registra a existência de
número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção
de Deus e em nome do povo mineiro, i ni ciamos os nossos
trabalhos. Com a palavra, a Sra. 22-Secretária, para
proceder à leitura da ata da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
lg Fase
Ata

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

Correspondência
- O Deputado João Leite, 1Q-Secretário 'ac1 hoc", lê a

seguinte correspondência:
"OFICIO No 15196

Belo Horizonte, 15 de março de 1996.
Senhor Presidente,
Meus cumprimentos. Venho à sua presença comunicar que
estarei ausente do Estado no período de 17 a 21 de março
deste ano, em viagem oficial à Argentina, cumprindo missão
do Governo de Minas Gerais.
Esclareço que, nessa missão oficial, estarei acompanhado do
Sr. Vice-Governador, Dr. Walfrido dos Mares Guia, Que se
ausentara no período de 18 a 21 deste mês.



401 fN
Sendo o que se apresenta no momento, sirvo-me da
oportunidade para renovar a V. Exa. meus protestos de
elevada estima e consideração
Eduardo Azeredo, Governador do Estado-"
* - Publicado de acordo com o texto original.

oFicIas
Do Sr. Geraldo Figueiredo de Souza, Prefeito Municipal de
Nova Módica, encaminhando Cópia do oficio mediante o qual
expõe ao Ministro da Educação a dificil situação do sistema
educacional, principalmente dos nunicipios de pequeno porte,
em virtude da omissão do Governo Estadual diante do
Problema. (- A Comissão de Educação.)
Do Sr. Nilton Batista de Araújo, Presidente da Câmara

Municipal de Comercinho, comunicando que o suplente de
Vereador Ildeu Marques da Costa tomou posse, em caráter
efetivo, naquela Casa Legislativa em substituição ao
Vereador Wilson dos Santos Paixão, que renunciou ao cargo
por motivos particulares.
Da Sra. Zazá Schettino, Vereadora à Câmara Municipal de
Belo Horizonte, agradecendo o convite para a reunião
especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.
Do Sr. Sérgio Carvalho de Castro, Diretor Superintendente

de Bens Imóveis da Secretaria de Administração, informando,
em atenção a requerimento da Comissão de Constituição e
Justiça (denominação do fórum da Comarca de Divino), que o
Tribunal de Justiça já foi consultado a respeito do assunto
e que, tão logo se pronuncie, será dada ciência a esta Casa
(- Anexe-se ao Projeto de Lei ng 593/95.)
Do Sr. Sérgio Carvalho de Castro, Diretor Superintendente

de Bens Imóveis da Secretaria de Administração, Informando,
a pedido da Comissão ;eConstituição e Justiça, que a
Secretaria de Educação :á foi consultada sobre a denominação
oficial da Escola Estadual de lo e 2Q graus de Justinõpolis
e que, tão logo haja pronunciamento daquela Pasta a respeito
do assunto, será dada ciência a esta Casa. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei nQ 597/95.)
Do Sr. Sérgio Carvalho de Castro, Diretor Superintendente

de Bens Imóveis da Secretaria de Administração, informando,
com relação a pedido da Comissão de Constituição e Justiça,
que a Secretaria de Saúde já foi consultada sobre a
denominação do centro de saúde da cidade de Itumirim e que,
tão logo haja pronunciamento daquela Pasta a respeito do
assunto, será dada ciência a esta Casa- (- Anexe-se ao
Projeto de Lei ng 615/95.)
Do Sr. Eduardo Silveira de Noronha Filho, Presidente da

Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte,
encaminhando os resultados do Termômetro de Vendas
referentes ao mês de janeiro de 1996. (- A Comissão de
Defesa do Consumidor.)

TELEGRAMAS
Dos Srs, Arlindo Porto, Senador; Newton Cardoso, Romeu
Anizio Jorge e Saraiva Felipe, Deputados Federais, e
Raimundo Cândido Júnior, Presidente da OAB-MG, agradecendo o
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convite para a solenidade de entrega do titulo de Cidadão
Honorário do Estado de Minas Gerais ao Prof. Radi Macruz.
Dos Srs. Chico Ferramenta e Antônio do Valie, Deputados

Federais, agradecendo o convite para participar do ciclo de
debates sobre a reforma do Estado em Minas Gerais.
Do Sr. Zaire Rezende, Deputado Federal, agradecendo o
convite para a reunião especial comemorativa do Dia
Internacional da Mulher.
Do Sr. Antônio do Valle, Deputado Federal, parabenizando
este parlamento pela participação na aprovação da Lei np
12.040, de 1995. (- Anexe-se ao Projeto de Lei flQ 568/95.)

CARTÕES
Dos Srs. Sebastião Rosenburg, Presidente do TREMG; Silvio

Mitre, Secretário da Habitação; do Cel. - Av. Carlos Alberto
de Carvalho Fagundes, Comandante do CIAAR; e da Sra Maria
de Lourdes Cõrtes Ramaneili, da Superintendência de
Bibliotecas Públicas, agradecendo o convite para participar
da reunião comemorativa do Dia Internacional da Mulher.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a

conceder a palavra aos oradores inscritos para a lê fase do
Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte

proposição:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Hp 699196

Declara a nulidade do contrato de abertura de crédito
celebrado entre a Caixa Econômica Federal e o Estado de
Minas Gerais, em 16 de fevereiro de 1996, na forma prevista
no Voto nQ 162/95. do Conselho Monetário Nacional.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 Q - Fica declarada a nulidade do contrato de abertura
de crédito celebrado entre a Caixa Econômica Federal e o
Estado de Minas Gerais, em 16 de fevereiro de 1996, na forma
prevista no Voto nQ 162/95. do Conselho Monetário Nacional.
Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 16 de fevereiro de
1996.
Art. s - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de março de 1996.
Durval Angelo
Justificação: Perplexa, a sociedade tomou conhecimento do

contrato assinado entre o Estado de Minas Gerais e a Caixa
Econômica Federal, para a obtenção de um empréstimo no valor
de R$190.000.000,00- Com o intuito de conseguir, a todo
custo, essa verba, o Governador do Estado entregou, de forma
absolutamente injustificável, a autonomia do Estado,
comprometendo-se com 44 "metas" que nada têm a ver com o
objeto do contrato. Ademais, entregou, como garantia do
empréstimo, não só a receita do ICMS como também ações da
CEMIG, sem a autorização da Assembléia, indispensável nesses
casos.
Entendemos que o grau de comprometimento da autonomia do
Estado é inteiramente desproporcional ao beneficio obtido.
Sobretudo, consideramos inconstitucional o referido
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contrato, por afrontar diversos dispositivos da Carta
Estadual, a saber: -
"Art 62 - Compete privativamente á Assembléia Legislativa:

XXXII - dispor sobre limites e condições para a concessão
de garantia do Estado e- operação de crédito;

Art 74 - A fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das
entidades da administração indireta é exercida pela
Assembléia Legislativa, mediante controle externo, e pelo
sistema de controle interno de cada Poder e entidade.

l - A fiscalização e o controle de que trata este artigo
abrangem:

- a legalidade, legitimidade, economicidade e
razoabilidade de ato gerador de receita ou determinante de
despesa e do de que resulte nascimento ou extinção de
direito ou obrigação;"
Entendemos que a Assembléia não pode renunciar à

competência que lhe é atribuída pela Constituição Estadual,
consubstanciada, também, no art. 62, incisos XXXI e XXXIII:
"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:

XXXI- fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta;

XXXIII zelar pela preservação de sua competência
legislativa em face da atribuição normativa dos outros
Poderes;".
Pela disposição já expressa por diversos membros desta

Assembléia, consideramos que o projeto de resolução será
aprovado pela Casa, como forma de se restaurar a ordem
jurídica e a independência dos Poderes.
- 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 Iterno

Za Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a
Presidência passa á 2 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.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo comunicações a serem feitas,
Lideres inscritos, nem oradores para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
a especial de amanhã, dia 19, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a ordinária deliberativa da
mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: ( - A
ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na
edição anterior.)- Levanta-se a reunião.
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ATA DA 199 REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM
13 DE MARÇO DE 1996, DESTINADA À REALIZAÇÃO DE DEBATE SOBRE

A REFORMA DO ESTADO EM MINAS GERAIS
- Presidência do Deputado Agostinho Patrús

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ata - Nomeação de
comissão - Composição da Mesa - Registro de presença -
Destinação da reunião - Palavras do Sr. Presidente -
Palavras dos Secretários Walfrido dos Mares Guia, João
Heraldo Lima e Cláudio Mourão e do Sr. Batista de Almeida -
Palavras do Sr. Presidente - Questão de ordem - Designação
do coordenador dos debates - Esclarecimentos sobre os
debates - Debates - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem a esta reunião os seguintes Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro

Vieira - Paulo Pettersen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista -
Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso -
Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - António Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão -
Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon
Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Angelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho
- Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Gil Pereira - 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 Braga - José
Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira - Luiz António
Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio -
Marco Régis - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinflo
- Paulo Piau - Paulo $chettino - Péricles Ferreira - Raul
Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcel los - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho
Zeitune - Wilson Trôpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 9h10min.
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Carlos Pimenta, 2Q-Secretário ! ad hoc,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

Nomeação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência nomeia os Deputados
Péricles Ferreira, Durval Angelo e Dilzon Melo para, em
comissão, introduzirem no recinto do Plenário as autoridades
e os demais convidados que se encontram no Salão Nobre.

Composição da Mesa



O Sr. Presidente - A Presidência convida para tomarem
assento à Mesa os Exmos. Srs. Walfrido dos Mares Guia, Vice-
Governador do Estado e Secretário do Planejamento; João
Heraldo Lima, Secretário da Fazenda; Claúdio Mourão,
Secretário de Administração e Amilcar Martins, Secretário da
Casa Civil; o jornalista Sebastião Maciel, Presidente do
Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares - CEPO -, e o
Deputado Ajalmar Silva, Presidente da Comissão de
Administração Pública.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - Esta Presidência registra a presença, em
Plenário, das seguintes autoridades, às quais solicito que
se considerem como participantes desta Mesa: nossos colegas
Deputados Bené Guedes, Mauro Lob:. Tarcísio Herriques e José
Militão; o Sr. Paulo Haddad, Assessor Especial do Governo do
Estado, e o ex-Deputado Baldonedo Napoleão, Presidente da
CD1-MG.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se a reunião à realização do

debate sobre o tema 'Reforma do Estado em Minas Gerais, que
é uma promoção dos Poderes Legislativo e Executivo, com a
participação do Centro de Cronistas Políticos e
Parlamentares, e que constitui mais uma etapa do Ciclo
Nacional de Debates da Assembléia Legislativa.

Palavras do Sr Presidente
Esta Casa elegeu o diálogo permanente com a sociedade para
ser o principio norteador de todas as suas ações. Em
consonância com essa filosofia, estamos convencidos de que
as grandes decisões tanto no âmbito nacional como no
estadual devem ser acompanhadas de amplo debate, com plena
participação de todos os segmentos sociais. Isso se chama
prática operante da democracia, a única que nos poderá dar
instituições sólidas e desenvolvimento sustentável.
A falência, em todo o mundo, de modelos tradicionais de
administração, associada à presente conjuntura nacional,
tornam a reforma do Estado ume tarefa necessária, urgente,
inevitável. Estamos em um canAnho em que é impossível
retroceder. Nesse sentidó, é preciso sempre ter em mente os
objetivos fundamentais da reforma.
E preciso repensar o Estado como um todo, tornar claras
suas finalidades, traçar os contornos de seu tamanho,
estabelecer para ele condições de viabilidade. Há
necessidade de se definirem com clareza as regras e os
limites da intervenção estatal nos mais diversos setores da
sociedade. Há que se determinarem com precisão as fronteiras
entre o público e o privado e a responsabilidade de cada um
na manutenção da paz e da coesão sociais. Para empreitada de
tal vulto, é indispensável ampliarem-se os horizontes do
debate, de forma que esteja aberta a todos os setores a
oportunidade de participar. Só assim estaremos seguros de
ter examinado todas as alternativas antes de nos decidir por
aquelas que impliquem no menor custo social, sejam capazes
de conciliar os imperativos da eficácia com os da eqüidade e
da justiça.



406

Por isso, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais, em
conjunto com o Centro de Cronistas Políticos e
Parlamentares, o CEPO, promove este ciclo de debates. Aqui
se encontram envolvidos em franco diálogo representantes da
sociedade civil, parlamentares e Secretários de Estado para,
com espírito aberto e ânimo sereno, debater a desafiadora
questão. E com satisfação que percebemos, por parte de todos
os presentes, disposição sincera de colaborar para uma
solução justa e realista. E assim que se pratica a
democracia. A atitude construtiva de cada um dos que aqui se
encontram é promessa de que este encontro produzirá os
melhores resultados e provará, mais uma vez, que Minas dá o
exemplo Com estas palavras, abrimos este ciclo de debates,
certos de que, de forma serena, tranqüila e democrática,
poderemos debater essa questão, que é da maior importância
para o nosso Estado e para o nosso Pais, neste momento.
Passaremos, agora, às explanações dos nossos convidados;
solicitamos que se limitem ao tempo máximo estabelecido, de
30 minutos, para que possamos, posteriormente, abrir o
debate- Essa será a fase mais importante do ciclo, será o
momento em que ouviremos os parlamentares, os representantes
da sociedade civil e reuniremos subsídios para debater, com
mais profundidade, a matéria.
Com a palavra, o primeiro expositor, Dr. Walfrido dos Mares
Guia, Vice-Governador e Secretário do Planejamento e
Coordenação Geral.

Palavras do Secretário Walfrido dos Mares Guia
Exmos. Srs. Presidente, Deputado Agostinho Patrús;

Coordenador dos debates, Deputado Ajalmar Silva; Deputados;
Secretários; Presidente do CEPO; jornalistas; representantes
da sociedade civil organizada; senhoras e senhores:
inicialmente, queria reconhecer a excelente iniciativa da
Assembléia e do CEPO de organizar este seminário para que
pudéssemos, já com algum conhecimento da questão, debater a
chamada reforma do Estado. Gostaria de fazer algumas
colocações para localizar o porquê dessa reforma. Depois,
vamos discutir o que devemos fazer, como e com quais meios.
A experiência daqueles que trabalharam na área pública,
sobretudo nos últimos 30 anos, mostra que todo ajuste das
contas públicas, nesse período, era feito considerando-se a
inflação. Hoje, podemos dizer, com muita tranqüilidade, que
o maior beneficiário da inflação era, exatamente, o Estado,
que, com a penumbra inflacionária e a indexação dos preços e
da receita, conseguia fazer o seu ajuste, manipulando,
exatamente, a inflação, não somente no que respeita a
congelamento de salário, que, sempre e tradicionalmente, foi
o maior item de dispêndio do Estado, mas também no tocante
às receitas financeiras.
O Secretário da Fazenda, na sua exposição. vai poder
mostrar, por meio de números, como era fácu ajustar as
contas públicas em relação à inflação, tantc é que, na
seqüência dos anos, aqueles famosos 65% da Constituição na
conta de pessoal sempre foram respeitados, exatamente
porque, no momento em que a receita crescia indexada, a



despesa podia ser controlada e congelada. Isso foi feito, no
Pais inteiro, por todos os organismos da sociedade e teve
fim com o Plano Real. A inflação começou a declinar, e, com
o término da indexação, uma realidade crua e nua apareceu
para todos os governantes do Pais, sobretudo no segundo
semestre do ano passado, e se agravou nos meses de novembro,
dezembro e janeiro, quando a imensa maioria dos Estados ou
ficou com a folha de pagamento atrasada ou não conseguiu
pagar o mês de novembro ou o de dezembro e o lSQ salário.
Essa situação persiste. Há um desequilíbrio indiscutível nas
finanças públicas do Pais, na União, nos 26 Estados, no
Distrito Federal e na maioria das cidades, sobretudo as
grandes. Poderíamos gastar essa "eia hora que o Presidente
nos concedeu citando exemplos de rv,nicipios, de Estados e da
próp-a União, os Quais estão sofrendo com esse desajuste,
mas sso já é noticiado pela imprensa nacional, portanto não
é novidade.
Então, temos diante de nós um fato: gastamos mais do que
arrecadamos. Não adianta voltar atrás e Descobrir os
culpados, sobretudo porque esse conceito de o Estado gastar
mais do que arrecada não é de 30 anos; existe desde que o
Brasil foi descoberto; segundo ele, o papel do Estado é o de
provedor; é o Estado que faz tudo para a sociedade, muitas
vezes, até, sem perguntar se é aquilo que a sociedade
deseja. Então, durante décadas, ou, sobretudo, nos últimos
dois séculos, a sociedade brasileira fomos, de certa
maneira, tutelados pelo Governo. Ele sempre foi mais
importante que a própria Nação. E basta uma pequena mudança
nos mecanismos econômicos e financeiros, mais todo o cenário
internacional que se desdobra com a falência das economias
planificadas e estatizadas, e a globalização da economia,
que ninguém pode supor seja uma ilha de tranqüilidade
isolada do resto do mundo. Então, estamos ai, recebendo
pressões de todos os lados.
Portanto, só existe uma maneira de encontrarmos o caminho:

discutindo. Não basta o Governo ser eleito democraticamente;
não basta termos a melhor equipe possível, os melhores
consultores; temos que discutir, porque a solução não é
individual, mas coletiva. Gastamos mais do Que arrecadamos.
Isso é um fato.
O Secretário vai mostrar, também, que, no ano passado,

gastamos R$1.300.000,000,00 a mais do Que arrecadamos e não
temos, ainda, os mecanismos de controle para fazer esse
ajuste. Alguém dizia: 'Mas por que não podemos evitar que se
gaste mais, então?" Porque não estão disponíveis os
mecanismos de que precisamos - nós, a Nação inteira - para
ajustar o gasto público com a receita pública. A
Constituição de 1988 foi feita em um cenário absolutamente
inflacionário. Nenhum Constituinte, naquele momento, por
mais imaginação que tivesse, pensou que, seis ou sete anos
depois, poder-se-ia atingir a estabilidade. O custo desta -
sabemos - é alto, mas o beneficio é enorme e atingirá toda a
sociedade. Então, a nossa Constituição Federal foi feita no
primado de um regime inflacionário, indexado e, ainda com um
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componente de vingança dos anos anteriores, o que criou, até
mesmo, dificuldades para que determinados assuntos pudessem
ser discutidos sem emoção, pensando-se no longo prazo.
Estamos, assim, diante de um fato: o Estado brasileiro gasta
mais do que arrecada; deve mais do que poderia dever;
portanto, temos que ajustar essa situação, estabelecer
prioridades e entender, mais do que nunca, agora, qual é o
papel do Estado, ou seja, o que a sociedade espera dele. Se
tivermos - digamos assim - a humildade de consultar a
sociedade de uma maneira organizada e por repetidas vezes,
para podermos saber, até mesmo, com pesquisas
estatisticamente representativas em toda a dimensão do
Estado de Minas Gerais, no caso, o que a população deseja do
Governo como Poder Executivo. Legislativo e Judiciário, as
respostas serão muito Objetivas e passarão exatamente, pelo
que tem sido dito no mundo inteiro, que são as questões da
saúde, da educação, da segurança, de infra-estrutura e de
boas leis, para garantir o bem-estar de todos.
O Estado de Minas Gerais, o Governo, cumprindo a
Constituição de 1989, que criou o Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social - CEDES -, deu todos os
passos necessários para enviar à Assembléia Legislativa, em
setembro do ano passado, o Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado - PMDJ. Esse Plano começou a ser trabalhado no
primeiro dia do Governo: no dia 27 de junho, o Governador
presidiu a primeira reunião CEDES, composto por 72 pessoas
que representam todo o arco da sociedade. Nessa reunião, foi
apresentada à sociedade o-ganizada, conforme a Constituição
de 1989 definiu, o esboço do PMDI. Aquele conjunto de
pessoas e as entidades representativos tiveram mais 60 dias
para trabalhar naquelas idéias. No dia 5 de setembro do ano
passado, aprovamos, no plenário do CEDES, com, praticamente,
todos os representantes presentes, conforme previsto na
Constituição de 1989, a proposta a ser encaminhada a esta
Casa como projeto de lei a ser votado; ela foi aqui
discutido e votada. O PMDI foi votado, desdobrou-se dele o
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPA - que,
especificamente, para o ano de 1996, como aquele, ia ser
realizado e materializado por meio do orçamento para 1996.
O PMDI contêm seis projetos estruturantes, que são a ênfase
do Governo, o eixo de transporte e os estratégicos: educação
básica de qualidade para todos, ciência e tecnologia, saúde
pública, irrigação das regiões deprimidas do Estado e
reforma do Estado. A reforma do Estado, um dos seis
programas de estruturação do PMDI, que hoje é uma lei, tem
três componentes: a reforma administrativa, que é o ajuste
da máquina; a desoneração do Estado e um programa de
valorização do servidor público. Para que a reforma do
Estado? Para que possamos melhorar os serviços que ele
presta aos cidadãos, melhorar a forma de arrecadar tributos,
adequar a estrutura governamental à sua função de hoje,
muito diferente da de 30, 40 ou 50 anos atrás - muito
diferente, também, da função de 10 anos atrás -; e para que
pudéssemos dar prioridade á área social, como é a demanda da
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sociedade. Então, dividimos a reforma do Estado em três
partes, sob o ponto de vista didático. As metas -- fizemos
algumas transparências para ajudar um pouco a forma de expor
- são: aumento de aporte de recursos próprios do Estado;
redução de custos da operação do Estado; agilidade da
máquina administrativa e melhoria dos serviços prestados. O
grande beneficiário disso é a população como um todo e,
sobretudo, a população menos abastada, que depende,
fundamentalmente, de quase tudo que o Estado faz. No caso da
nossa reforma administrativa, passamos pela reforma fiscal,
que contempla o aprimoramento da legislação e a
regulamentação tributária-
0 Secretário da Fazenda vai dedicar grande parte de sua

exposição à questão da receita: a necessidade de aumentá-la,
a complexidade dessa tarefa e o que a Secretaria da Fazenda
propõe para, de uma maneira eficaz, melhorar a receita. À
modernização da legislação tributária, que é uma legislação
antiga; do controle da atividade econômica sujeita a
tributação; da administração do crédito tributário e das
atividades voltadas para os processos judiciais - quer
dizer, corno podemos agilizar as cobrança daqueles q ue não
pagam os seus impostos e não cumprem a lei -, este é o
arcabouço da reforma fiscal, que é uma parte da reforma
administrativa. Com relação à redução dos custos, estamos
trabalhando no conceito de desoneração do Estado. Desonerar
o Estado é tirar das suas costas ou de sua responsabilidade
a obrigação de tudo ser feito por ele próprio.
O governo de Minas - este e os governos passados - tem
recebido um Estado que tem hotel, fábrica. Banco e uma série
de elementos que não são o objetivo final do Estado, que não
garantem, pelo fato de existirem, a melhoria da qualidade de
vida da população como um todo.
A desoneração do Estado passa por uma série de alternativas
sobre a maneira como o Estado pode se financiar para
satisfazer necessidades especificas ou gerais da população,
sem que pague desnecessariamente com recursos do Tesouro.
São as seguintes formas: privatização, concessões,
parcerias, alienações, terceirização, reforma patrimonial,
reciclagem da divida mobiliária, pacto federativo e a
própria reforma administrativa
Como estamos financiando o déficit de R$1.300.000,00000 do

ano passado? Estamos vendendo algo do que o Estado tem para
pagar uma parte e para poder fazer investimentos, que
precisam continuar sendo feitos, sobretudo aqueles
financiamentos internacionais que já têm seus contratos
aprovados, dos quais precisamos da contrapartida, e não
temos os recursos.
Assim, estamos usando todas aquelas áreas, e muito

proximamente o Governador vai lançar o Plano de Concessão de
Transporte, em que oferecerá, em licitações públicas, à
iniciativa privada, a possibilidade de as estradas de Minas
não somente serem mantidas, mas serem também constru das ou
duplicadas com recursos da iniciativa privada, como aDntece
em todo lugar do mundo, inclusive em vários paisas da
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América Latina, como Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile,
Colômbia e México, que estão com esse programa já bastante
adiantado. No Brasil, é uma novidade. A Lei de Concessão de
Serviço Público foi sancionada no ano passado, tendo sido
proposta há dois anos pelo então Senador Fernando Henrique
Cardoso, que a sancionou como Presidente da República. Quer
dizer, até há um ano, o Governo brasileiro, através do
Congresso Nacional, não permitia que uma estrada pudesse ser
construída pela iniciativa privada, que recuperaria o
investimento através de pedágio. Tinha de ser construída com
o dinheiro do Estado. A estrada é pública, mas tinha também
de ser estatal
Concessão é uma alternativa importante; privatização.
também. Temos uma série de coisas que não são necessárias
para administrar o Estado. Além do mais, é preciso a
desmobilização de ativos: de imóveis, terrenos e
propriedades que o Estado tem e que necessariamente não
estão ligados à prestação de serviço. Tudo isso faz parte do
bojo da desoneração do Estado.
Na área da máquina administrativa, é necessário o

fortalecimento de um núcleo estratégico do governo, para que
possamos ter um grupo de pessoas Qualificadas para formular
mudanças e discutir com as partes interessadas- Vamos ver
quantas são as secretarias, as autarquias, os conselhos, as
fundações, as empresas, etc. , que são inúmeras, e todas
complexas; para Que possamos fazer, através desse núcleo,
junto com cada órgão, e sempre que necessário, com a
aprovação da Assembléia Legislativa, a reforma normativa, a
reforma administrativa e a implantação das regiões
administrativas, que esta Casa votou, e o projeto já foi
sancionado.
Ontem mesmo, numa reunião importante com o Governador, já
começaram a ser identificadas as primeiras regiões
administrativas que serão implementadas. Isso faz parte da
reforma administrativa, que é um componente da reforma do
Estado, bem como a descentralização da máquina pública, a
descentralização da administração pública em 25 regiões
administrativas através de uma lei que esta Casa já votou,
além do Sistema Estadual de Estatistica e Informação. Não
podemos, com uma máquina do tamanho da do Estado, com a
complexidade que o Estado tem, com 550.000 pagamentos
mensais de funcionários, dos quais 120.000 são aposentados e
380.000 estão na ativa, com o orçamento do tamanho do que
temos e com os problemas e diferenças regionais, trabalhar
sem termos dados corretos e estatísticas fundamentais, razão
pela qual estamos fortalecendo, na Fundação João Pinheiro, o
seu papel de propiciar, de coletar e de disseminar
informações precisas, com um banco de dados com estatísticas
corretas. Fortalecemos também a Escola de Governo, na
Fundação João Pinheiro, para ser o núcleo ao desenvolvimento
e da qualificação do servidor público de uma maneira geral.
A próxima transparência mostra a questão da melhoria dos

serviços prestados ao cidadão com um programa de informação
e de atendimento.
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Disque Serviço Público - Estamos com esse programa
completamente pronto para ser lançado. Considerando que a
disseminação da telefonia está bem adiantada no Estado, com
um número de três dígitos será po s

sível a Qualquer cidadão,
em qualquer ponto do Estado em que naja um telefone, ter uma
informação precisa sobre um direito seu ou sobre uma chance
que ele tem de ser atendido pelo Estado.
Serviço Integrado de Atendimento ao Cidadão - Contrato de

Gestão: As empresas do Estado, para serem empresas, têm que
ter uma justificativa empresarial, têm que dar resultado
econômico. Esse resultado pode ser transferido para o
Tesouro sob a forma de dividendos ou ser investido na
própria empresa, para melhorar a qualidade dos serviços.
As empresas ficam livres. Não basta o Governador nomear o
Presidente, os Diretores e o Conselho de Administração. Que
metas essas empresas vão cumprir? Que resultados vão obter?
A que objetivos e a que prioridades elas vão atender? O que
elas irão bancar no Estado, se não tiverem necessidade de
prestar conta ao poder central?
Estamos implementando agora o Contrato de Gestões em Minas
Gerais, para que cada empresa do Estado e cada órgão da
administração indireta, seja fundação ou autarquia, tenha
metas especificas para cumprir. Portanto, cada vez mais,
precisaremos de pessoas competentes e profissionais à frente
desses órgãos, senão aquelas metas não serão cumpridas.
Uma estatal que melhorou demais seu desempenho, depois do

contrato de gestão, foi a Vale do Rio Doce, só para dar um
exemplo.
Avaliação de Desempenho da Ação Governamental: Temos feito
tradicionalmente, até mesmo por causa da inflação, uma
exposição das coisas feitas, mas não avaliamos se elas foram
oem feitas ou mal feitas e se a população está satisfeita.
Posso dar o exemplo da área da educação. Neste século, até
1991, nunca havia sido feita uma avaliação do sistema
educacional no Estado de Minas Gerais. Nunca. Não existe
sequer um trabalho publicado que registre essa avaliação.
Mas, atualmente, ela existe, e, como toda avaliação, pode
ser melhorada, está sendo melhorada. Sabemos, seja no nível
do Estado, das regiões, do município e de cada escola, se o
sistema educacional está tendo bom desempenho.
Um outro ponto fundamental, com relação ao que estamos

chamando de valorização do servidor público, é a criação de
um mecanismo para que a avaliação seja baseada no
desempenho. Pode até ser que alguma instituição faça isso
isoladamente, mas como rotina, principio e norma, nunca foi
feita a avaliação do desempenho, ou estimulo ao desempenho,
para que o servidor público cresça oelo seu mérito e não
apenas pelo seu tempo de serviço Esse não é um problema de
Minas Gerais. E um problema do Brasil.
Todo mecanismo de valorização do servidor público baseia-se
em dois itens: primeiro, tempo de serviço, que vai se
somando para melhorar o salário; e o segundo é a
Possibilidade de o servidor estar em cargo em comissão, o
que nem sempre depende de seu desempenho, às vezes depende
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de uma questão política. Fora disso, com rarissimas e
honrosas exceções, não temos a valorização do servidor por
mérito e desempenho. Ora, implantar isso é um enorme
desafio, porque muda completamente uma rotina. Vai ter muita
gente contra.
Para duas pessoas que entrarem, no mesmo ano, no serviço
público estarem ganhando rigorosamente a mesma coisa 20 anos
depois, elas teriam que estar tendo rigorosamente o mesmo
desempenho, a mesma competência, a mesma dedicação e o mesmo
conhecimento.
Sabemos que isso não existe na humanidade. Não queremos
discutir e propor um critério tão especifico que identifique
cada servidor isoladamente para termos uma coisa que é
impossível de funcionar. E importante que tenhamos critérios
que sejam discutidos e se transformem numa lc que
estabeleça critérios de valorização do servidor público
E possível medir o desempenho do servidor, o seu mérito, a
sua competência e a sua dedicação. Se medirmos isso, se
fizermos uma lei bem feita, no caminho da valorização, os
salários também melhorarão. Por outro lado, se todos tiverem
que ser valorizados igualmente e o critério de medição for o
tempo de serviço, exclusivamente, ou o diploma, simplesmente
manteremos o erro em que incorremos há muito anos.
O Secretário de Administração poderá falar alguma coisa
sobre isso. Considero que talvez esse seja o assunto mais
difícil da reforma, pelo tamanho e gigantismo do Estado.
Considerando que estamos divididos em muitos órgãos, à
medida que a estrutura for descentralizando-se, será
possível encontrarmos mecanismos de aferição.
Ali podemos ver o conjunto dos órgãos e entidades do
Estado: 21 Secretarias, 35 órgãos colegiados. 9 órgãos
autônomos. 17 autarquias, 17 fundações e 21 empresas. Essa é
uma estrutura gigantesca que abriga quase 400 mil pessoas em
funções ativas. Quase a metade dessas pessoas estão na
Secretaria da Educação, atendendo 3.200.000 alunos, em 6.200
escolas espalhadas pelo Estado.
Uma das nossas metas é diminuir em 20% a despesa com cargos
comissionados. Temos 9.600 cargos comissionados na
administração direta, dos quais 4.800 são de Diretores de
Escola. Temos quase 5.000 cargos comissionados no Estado.
Isso é um exagero.
A Assembléia receberá nos próximos dias um conjunto de
projetos de reforma de algumas Secretarias, nos quais já
estamos diminuindo o número dos cargos comissionados. São
cargos que servem á superestrutura da gestão do Estado, ao
Secretário, ao Secretário Adjunto, ao gabinete e a
assessores.
Naquela primeira lista, estamos mandando, em projeto de lei

para a Assembléia, o cancelamento ou a extinção de quase 500
cargos comissionados, aproximadamente 10% do total
existente, tirando-se os cargos de diretores de escola, que
não são mais indicados diretamente - há um processo de
seleção.
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Estamos propondo a extinção, e não somente a demissão ou
eliminação. Se quisermos fazer um plano de valorização da
carreira, devemos diminuir o número dos cargos
comi ss i onados.
Posso citar como exemplo a Secretaria de Planejamento, a

qual dirijo, que tem 360 funcionários. Estamos extinguindo
59 cargos em comissão: os cargos de Diretor, Diretor II,
Assessor 1, Assessor II, Supervisor, etc.
Essa é uma tendência mundial, no sentido de achatar os
níveis, ter menos escalão intermediário para que a gestão
fique mais próxima e eficaz. E bom Que as decisões fiquem
mais próximas de quem está com a mão na massa, de quem
executa a tarefa de servir ao cidadão. Não é necessário
tanta hierarquia, sobretudo porque esses cargos em comissão
são de recrutamento amplo.
Vou encerrar dizendo, em breves palavras, que a tarefa de
ajuste do Estado, a que chamamos de reforma do Estado, pode
ser, didaticamente, dividida em três áreas. A primeira seria
a reforma administrativa, que consiste no ajuste do serviço
público, ou seja, como fazer o serviço público mais eficaz
buscando, ao mesmo tempo, a satisfação do cliente como meta
final. O cliente é o cidadão, aquele que paga imoosto.
Portanto, são todas as pessoas que usam o serviço público. O
segundo item é como o Estado irá deixar de gastar o dinheiro
que tradicionalmente gastava. E a sua desoneração. O
terceiro é o programa de valorização dos servidores, que
possibilitará a existência de uma população mais satisfeita
ao receber o serviço prestado e, concomitantemente, dará
condições para que as pessoas que estão trabalhando sintam
mais satisfação no trabalho.
Obviamente, esse não é um programa para apenas um governo.

Terá de ter continuidade. Exemplifico: uma empresa como a
CEMIO, que é tradicionalmente bem administrada, tem
estrutura, recursos e paga salários acima dos praticados no
mercado, se for fazer um programa desse, com reciclagem e
treinamento dos seus 15.000 empregados, não o fará em menos
de três ou quatro anos. Imaginem, então, para se fazer isso
em uma máquina do tamanho do Estado. Tem de haver a
descentralização, concedendo-se autonomia aos órgãos que a
estiverem gerenciando, além de uma lei geral que estabeleça
as diretrizes para Que se possa aprimorar o processo passo a
psso.
E. portanto, um grande desafio para todos nós. Ao mesmo

tempo, é necessário diminuir a quantidade de recursos que
gastamos, sob o ponto de vista de custos, e aumentar a
receita do Estado para que ele possa prover as áreas
fundamentais: saúde, educação, segurança, justiça e infra-
estrutura. Muito obrigado-
0 Sr. Presidente - A Presidência esclarece a alguns Ccs
nossos convidados, aos representantes de entidades e a:.
Deputados que chegaram após o inicio da reunião, que teremcs
inicialmente a fase de exposição dos Secretários de Estado,
com o debate a ser iniciado com a palavra do Presidente do
Centro de cronistas Políticos e Parlamentares - CEPC -.
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jornalista Sebastião Maciel. Logo apôs, vamos abrir o
debate, oportunidade em que as entidades e os parlamentares
poderão fazer uso da palavra, fazendo questionamentos e
manifestando seus posicionamentos para que o tema seja
debatido com profundidade.
Com a palavra, o Sr. João Heraldo Lima, Secretário de
Estado da Fazenda, que também disporá de 30 minutos para sua
explanação.

Palavras do Secretário João Heraldo Lima
Sr. Presidente, demais membros da Mesa, senhoras e
senhores, antes de passar à minha exposição, gostaria de
pedir permissão para fazê-lo da tribuna, pois daqui não
consigo ter boa visão do painel.
Inicialmente, quero agradecer o convite da Assembléia

Legislativa para comparecer a esta Casa. E uma honra, um
prazer e sobretudo uma obrigação do Executivo discutir, o
máximo possivel, os problemas do Estado para que,
conjuntamente, possamos resolvê-los.
o roteiro da minha apresentação está muito simples, dele
constando apenas os números que julgamos essenciais para a
compreensão do problema que vamos discutir.
Dividi a apresentação em três partes. A primeira foi

denominada o problema fiscal em Minas Gerais, e esclareço
que problema fiscal seria o equilibrio entre receita e
despesa global do Estado. Vou mostrar alguns indicadores
para bem situar a gravidade do problema fiscal do Estado
Lembro, como disse o Vice-Governador e Secretário do
Planejamento que me antecedeu, que esse problema não é
apenas de Minas Gerais. Hoje, o problema fiscal é
rigorosamente semelhante nos 26 Estados brasileiros, no
Distrito Federal e na maioria avassaladora dos municipios,
principalmente nos grandes. A razão disso já foi
suficientemente explicada pelo Vice-Governador, dispensando-
me de repeti-la.
O segundo item da minha apresentação é o comportamento da
receita e da despesa. Vou concentrar-me no penado de 1994 a
1996 para mostrar, com números, como as transformações do
Brasil repercutem tanto na receita quanto na despesa do
Estado.
Por fim, no terceiro item, quero expor uma série de medidas

que a Secretaria da Fazenda vem adotando, algumas mais,
outras menos conhecidas, que estamos chamando de medidas de
administração tributária, as quais visam, sobretudo, ao
combate á sonegação.
Tomemos os dados do periodo de 1990 a 1994. Os de 1995 não
comparecem no nosso quadro, porque ainda estamos
compatibilizando alguns ajustes do balanço do Estado. Mas já
temos os números preliminares, que até já foram mencionados
pelo Vice-Governador. No periodo de 1990 a 1994, Minas
Gerais apresentou um déficit orçamentário e financeiro da
ordem de R$6.000.000.000,00. Como já foi mencionado, tal
déficit foi financiado por vários itens. Em primeiro lugar,
vinham os ganhos inflacionários. Era uma forma de se
financiar o déficit: o Estado obtinha receita financeira
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proveniente das altas aplicações nominais de excedentes de
caixa ao mesmo tempo em que deprimia o valor, real da
despesa, pois vários de seus itens não tinham indexação
adequada para acompa2har a inflação. Em seguida, tínhamos as
operações de créditn Depois, as transferências federais, e
aqui nos referimos não às transferências federais
constitucionais, mas àsvoluntárias, ou seja, convênios,
acordos, obras, enfim, á ajuda do Governo Federal ao Governo
de Minas. Havia ainda as vendas de ativos, feitas com alguma
intensidade no passado, e, finalmente, o ajuste em cima da
despesa, que atingia principalmente o pessoal e os
fornecedores.
O segundo quadro que temos aqui mostra o outro lado da
mesma moeda do déficit, ou seja, a divida. Déficit é um
conceito de fluxo, e se juntarmos déficit atrás de déficit,
ano após ano, isso se transformará numa divida. Podemos ver
que o crescimento da divida foi muito grande. Em 1990, a
divida total do Estado era de R$3.600.000.000,00, e fechamos
o ano de 1995 com uma divida total de R$10.000.000.000.00.
Chamo a atenção de todos para o fato de que nenhum Estado
brasileiro foge a esse padrão, ou seja, é um fenômeno
nacional.
Já tive a oportunidade de debater, inclusive aqui na

Assembléia, sobre a composição dessa divida. O principal
componente, mais grave e mais complexo, é a divida
mobiliária. Fizemos um esforço enorme, durante o ano de
1995, para encontrar os termos adequados de renegociação
dessa divida com o Governo Federal. Ainda não conseguimos,
pois a questão é extremamente complexa. Quando um Estado
concorda com uma coisa, outro Estado não concorda. Quando os
Estados concordam, o Governo Federal não concorda. E uma
negociação que se vem arrastando por muitos anos, e perdemos
mais um ano, o de 1995, sem chegar a um acordo. Não
Perdemos, porém, as esperanças. Continuamos na tentativa de
firmar um acordo sobre a solução para essa divida, que é
muito preocljpante.
Com relação às dividas externa e interna, a situação de
Minas Gerais é confortável. As duas dividas têm um perfil
adequado, suficientemente longo, custo também adequado e não
apresentam, na nossa avaliação, problema de gerência ou de
gestão ou, como se diz no jargão, problemas de carregamento.
O Estado pode administrá-las sem dificuldades,
- Apresentação de slide.
Esse quadro mostra algumas relações que sintetizam o
agravamento do problema fiscal, sobretudo no biênio
1994/1995, ou seja, aquilo que o Vice-Governador falou, que
a realidade da estabilidade imporia uni novo padrão fiscal no
Pais, pode ser visto nitidamente naqueles números.
Vamos pegar a primeira relação: receita corrente - despesa
corrente. O Estado gasta mais do que arrecada. Esse índice
já foi maior Que um, no inicio da década, mas vem piorando.
E, se nada for feito, a tendência é haver urna piora continua
e inexorável. Quero lembrar aqui o ano de 1995, pois foi o
ano de melhor desempenho da receita de Minas Gerais. Foi o
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ano em que o Estado mais arrecadou. Desde 1970, a receita
não atingiu os patamares de 1995. No entanto, foi o pior ano
do ponto de vista econômico-financeiro, porque a despesa
cresceu mais depressa que a receita.
A segunda relação mostra isso, embora haja urna melhoria
nesse índice da receita tributária sobre a receita total.
Ele sobe um pouquinho, de 0,59 para 0,60, o que mostra a
recuperação da receita em 1995. Os outros índices refletem
esse fenômeno que estamos descrevendo. A capacidade de
endividamento do Estado vem sendo minada em função da piora
desses índices. Além disso, do ponto de vista da
administração econômica do Governo Federal, há um trabalho
sistemático, incansável e de muito rigor com o objetivo de
fechar todo o acesso dos Estados e dos municípios a fontes
de financiamento.
Voltando àquele primeiro quadro, alguém pode perguntar como
é que um Estado carrega um déficit dessa magnitude durante
tanto tempo. De uma forma ou de outra, havia fontes de
financiamento acessíveis que viabilizavam seu carregamento.
E preciso compreender que o Pais está mudando, que o Governo
Federal está mudando e que essas fontes de financiamento, a
cada dia que passa, são mais escassas e inacessíveis, quer
por proibições legais, quer por total incapacidade de
Estados e municípios de fazerem frente a requisitos mínimos
e necessários para acessar um financiamento. Portanto, a
ilusão de que é possível carregar uma situação de
desequilibrio, tal como carregávamos no período
inflacionário, precisa ser eliminada. Não podemos conviver
com essa ilusão. Não podemos fazer isso sob pena de
cometermos gravissimos equívocos e jogar um Estado como
Minas Gerais, com o conceito e com a posição que tem no
cenário nacional, numa situação de extrema dificuldade.
Essa estrutura de divida e esses indicadores mostram que
precisamos agir o mais rápido possível . Do ponto de vista
econômico e financeiro, isso significa que temos de aumentar
a receita e cortar a despesa. Se alguém tiver outra solução
para esse problema, gostaríamos de discuti-la. Confessamos,
com toda a humildade, que não conhecemos outra solução. Só
conhecemos esses dois caminhos para resolvermos o problema
de um déficit estrutural, complexo e perigosamente crescente
como esse. Temos de fazer as duas coisas ao mesmo tempo:
reduzir a despesa, reduzir o tamanho do Estado e aumentar a
receita. E é isso que estamos procurando fazer.
Do ponto de vista fiscal, é preciso eliminarmos, de vez,

qualquer tipo de ilusão, qualquer tipo de má compreensão do
que está se passando, qualquer interpretação judiciosa sobre
esse assunto. A situação fiscal no Brasil piorou
extremamente no ano de 1995. O fim da inflação colocou esse
problema em evidência. E todos os Estados, sem nenhuma
exceção, compartilham essa dificuldade no momento. Portanto,
é preciso que haja uma enorme e profunda compreensão desse
fenômeno.
Bem, agora vou passar para o item 2 da minha apresentação,

ou seja, o comportamento da receita e da despesa.
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Infelizmente, não tive tempo de preparar um quadro com
números maiores, mas gostaria de registrar que a receita de
Minas teve um desempenho muito bom no ano de 1995. Na última
coluna, infelizmente os senhores não podem ler, mas vou
repetir os números, a receita tributária corrente, ou seja,
aquela receita que fica disponível no Tesouro do Estado,
para ele gastar livremente, pagando pessoal, fazendo obras,
etc., foi da ordem de R$4.494.000.000,00. O gasto com
pessoal de toda a administração direta e indireta, também
indicado na última coluna, incluindo os inativos, foi da
ordem de R$4.308.000.000,00. Isso representa 95% da receita
disponível.
Eu sei que muitos vão falar que o Estado arrecadou mais,
que não gastou tanto com pessoal. A origem desse tipo de
polêmica ou de desentendimento é simples: basta que as
pessoas parem para olhar os números. Esses dados não são
suposições, são dados do Balanço do Estado remetido a esta
Casa e ao Tribunal de Contas. E preciso ver como são feitas
essas contas. Estou me referindo aqui á receita corrente
disponivei
De acordo com a Lei Rita Camatta, mede-se a relação
receita-folha de outra forma. Na Constituição Federal, o
dispositivo limitando o gasto de pessoal a 65% mede esse
conceito de outro jeito. O que é importante enfatiza- é o
seguinte: a Lei Rita Camatta acrescenta à receita cor ente
as receitas de convênios, como o SUS, o salário-educação.
Ora, essa receita sequer permanece no Tesouro do Estado. O
Estado não pode gastá-la com o pessoal. Não é correto somar
tudo isso a essa receita corrente. O conceito correto para
medir a capacidade do Estado de pagar os seus compromissos,
de pagar o pessoal, de fazer obras, de manter o custeio da
máquina é o da receita. Muito bem, não é preciso dizer mais
nada. Uma organização que gasta 95% de sua receita para
pagar pessoal está com sérios problemas, porque os 5% que
restam têm que ser suficientes para todo o custeio, para o
pagamento do serviço, da divida e de todas as obras.
Pelo critério constitucional, gastamos, no ano de 1995.
78,6% da receita com pessoal. Quero lembrar que em 19940
Estado gastou 64% da sua receita com o pessoal . Não quero
discutir se o critério é ou não correto. Não se trata disso.
Ele não é adequado para medir o grau de comprometimento
efetivo da receita disponível do Estado com o pessoal.
O quadro seguinte mostra que, pelo critério da Lei Rita
Camatta, que vigora desde lg de janeiro deste ano - e o
Estado e as Prefeituras são obrigados a publicar isso
mensalmente -, tivemos em janeiro um comprometimento de
68,8%. Somos obrigados por lei a cumprir os 72%. Quero
lembrar que o mês de janeiro apenas é insuficiente para se
fazer uma extrapolação, porque a receita nesta época é
excepcionalmente grande. Neste ano ainda tivemos quase 70%
do IPVA, que o Estado cobra e divide com os municípios,
concentrados no mês de janeiro. Esse padrão verificado em
janeiro não pode ser tomado como referência para o restante
do ano.
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Como o tempo está curto, vou saltar algumas transparências
e passar para o 3Q item, chamado de medidas de administração
tributária, que é um trabalho voltado para o aumento da
receita. Gostaria de mostrar o que estamos fazendo. Este
gráfico é interessante, porque mostra a relação entre a
receita e o P18 em Minas Gerais.
Como podemos ver neste quadro, tomando como base o ano de
1970, o número índice é 100 (1970= 100). Depois disso, é
importante mostrar o seguinte: teoricamente, a receita do
ICMS, que é o principal tributo que o Estado arrecada,
deveria ter uma correlação quase perfeita com a evolução do
P18, pois este reflete o nível de atividade econômica e o
faturamento das empresas; portanto, a receita do JCMS
deveria acompanhar muito de perto a evolução do P18. Mas
vejam que não é isso o que ocorre, o que mostra, o que é um
sintoma de que algo vai errado no sistema de arrecadação e
de fiscalização do Estado. Vejam que, de 1970 para cá, há
dois momentos em que a evolução da arrecadação é compatível
com a evolução do P18. Um deles é o período do Plano Cruzado
- depois de 1986 -, quando a receita começa a subir, o que
continua ocorrendo em 1986 e 1987. O outro momento é em
1990, no Plano Collor. Não tive tempo de prosseguir com esse
gráfico, mas, se o fizéssemos, chegando ao período de 1994 e
1995, veríamos que em 1995, mais uma vez, a evolução da
receita se aproximou da evolução do PIB. E por quê? Por
causa do Plano Real.
O que isso nos mostra é que, quando ocorrem fatores
externos ao Estado, tais como planos econômicos, a receita
tende a subir. A medida que o tempo vai passando e os
efeitos iniciais do plano vão flcando mais distantes, a
receita tende a se distanciar da evolução do P18. Isso
indica a sonegação, e esse é o problema que estamos
procurando abordar, mas de uma maneira científica e eficaz.
No próximo quadro, há uma tabela que mostra o seguinte: o

Estado de Minas tem, aproximadamente, 300 mil contribuintes
de ICMS, dos quais 75.000 recolhem pelo sistema de débito e
crédito, e esses são responsáveis por 85% da arrecadação, da
receita de Minas. O sistema de débito e crédito é um sistema
de arrecadação extremamente complexo, que permite - e é aqui
que o Estado falha, e já identificamos que é aqui que
devemos agir - que ocorram coisas como essas que os Srs.
podem ver no quadro seguinte: apenas 5.500 contribuintes
recolhem 12 vezes por ano; 37 mil dos contribuintes mais
importantes não recolhem nem 1 vez; e 22.500 recolhem até 6
vezes. A grande dificuldade - e é nisso que estamos
trabalhando, mas esse trabalho demora um pouco a aparecer -
é o desaparelhamento do Estado para agir incontinentimente
em cima dessa questão. Quer dizer, uma empresa, entre essas
300 mil, deixa de recolher em um mês, e o Estado nem fica
sabendo! E perfeitamente possível que aquela empresa que
deixou de recolher por um, dois ou três meses fique sem
recolher por um, dois ou três anos, e ninguém descubra.
Esse problema não é de fácil solução. Temos o diagnóstico
completo de como isso ocorre, porque ocorre, e sabemos
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exatamente o que temos de fazer. Está aqui o meu
Superintendente da Receita, que, juntamente com o pessoal da
Receita, sabe exatamente o q ue ternos a fazer.
Ocorre que não há mágica. Se fosse fácil combater a
sonegação com idéias simplistas e num estalar de dedos, o
Brasil não viveria uma crise fiscal. Os Estados não estariam
na situação em que estão. Não se trata de incompetência, não
se trata de negligência, ocorre que o problema é
extremamente complexo. Nós podemos discutir isso aqui,
posteriormente. Vou passar, rapidamente, as três últimas
transparências, pois só me restam dois minutos.
Com relação ao combate à sonegação, nessas medidas de
administração tributária, estamos em processo de autuação
maciça de sonegadores. Isso vem ocorrendo de dezembro para
cá, e a tendência desse processo é crescer. Foi um
sacrifício enorme colocar essas autuações na forma adequada,
para serem remetidas ao contribuinte Estamos fazendo isso
em massa.
Estamos reequipando a Secretaria da Fazenda, dando posse a
700 agentes fiscais, a 163 fiscais e vamos fazer mais um
concurso. A melhoria dos postos é uma reivindicação unãnime,
Pois os postos de fiscalização do Estado estão realmente
abandonados. Todos os projetos de recuperação, todos os
editais de concorrência para reequipamento desses postos já
estão em andamento. Com a frota de veículos acontece a mesma
coisa. Está tudo resolvido, já decidimos o que vamos fazer.
Precisamos é do dinheiro para fazer.
Esse item mudança do mecanismo :e fiscalização é o coração,

o núcleo da mudança e do programa de modernização da
Secretaria da Fazenda. Toda a postura do fiscal, como, por
exemplo, ele chegar numa empresa, bater na porta, entrar,
falar que quer ver os livros, pegá-los e olhar os fatos
passados, como ainda é feito - normalmente o fiscal 3lha o
que aconteceu nos últimos cinco anos, consultando os livros
das empresas -1 precisa ser mudada. Precisamos treinar
praticamente mil pessoas para atuarem de maneira diferente.
Em vez de ficarem pesquisando o passado, têm de pensar mais
no futuro, prevenir o prejuízo, e não ficar correndo atrás
dele como ocorre hoje. Esse é um trabalho de muito fôlego,
que demoraremos ainda alguns anos para implantar. Mas é isso
que começamos efetivamente a fazer. Isso começou a ser
feito, isso está sendo feito. O treinamento dos fiscais está
em andamento. Toda a concepção da nova fiscalização também
está em andamento.
Infelizmente, calculei mal meu tempo. Tenho mais duas

transparências aqui, nas quais eu falaria sobre medidas para
simplificar a vida do cont-ibuinte e modernizar os
regulamentos dc ICMS. E, por fim, as medidas na área
judicial. Hoje, a divida ativa do Estado de Minas é uma das
maiores, no Brasil. Vocês têm visto o grande esforço que o
Estado tem feito, com o auxilio da Procuradoria Fiscal, que
vem tomando medidas enérgicas, que estão surtindo os efeitos
desejados.
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Vou parar por aqui. Agradeço a atenção de todos e peço
desculpas por ter extrapolado o tempo que me foi concedido.
Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Nesse momento, passo a palavra ao
Secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração,
Cláudio Roberto Mourão, que também disporá de 30 minutos
para sua exposição.
Esclareço, mais uma vez, que, após as palavras do

Secretário de Administração, iniciaremos os debates, dando a
palavra ao Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares,
representado pelo jornalista Batista de Almeida, que falará
em nome do Presidente, jornalista Sebastião Maciel, o Qual,
por motivos urgentes, teve que se retirar. Durante os
debates, faremos uso do microfone, inclusive os Deputados e
as entidades, ou da forma escrita, como desejarem os
debatedores. Com a palavra, o Secretário Cláudio Mourão.

Palavras do Secretário Cláudio Mourão
Sr. Presidente, Deputado Ajalmar Silva, demais colegas da
Mesa, Srs. Deputados, meus colegas Secretários, senhoras e
senhores.
Qual a correlação que fazemos entre a situação econômica
aqui apresentada e a administração do Estado? O que ocorre é
que a administração assumiu um papel de relevância para a
solução dos problemas pelos quais passamos. A administração,
na área pública, sempre foi relegada a um segundo plano,
como podemos ver em função de tudo o que foi demonstrado
aqui. A inflação era a solução de todos os problemas. Nesse
momento, o Estado precisa ser moderno, precisa ser
eficiente, para se adaptar á nova situação econômica do
Pais.
Para ilustrar a dificuldade que a administração pública
vive hoje, no Brasil, gostaria de fazer um paralelo entre
ela e os bancos, segmento que também ganhava muito com a
inflação. Diria que eles tormam o segmento da economia mais
eficiente, em termos de administração, de modernidade e de
agilidade. E possível que, com um simples cartão magnético,
no exterior, qualquer pessoa acione a sua conta em questão
de segundos e resolva um problema financeiro rapidamente.
Esse exemplo ilustra a distância que existe entre o segmento
bancário e a administração pública, que ficou completamente
paralisada. O que resulta disso? A necessidade da adequação
do Estado à nova realidade.
Gostaria de, no inicio, mostrar alguns dados, alguns
números da situação atual, principalmente da nossa folha de
pagamento. A primeira transparência que vou mostrar é sobre
a área de atuação da Secretaria de Estado de Recursos
Humanos e Administração. Ela é gestora dos recursos humanos,
do patrimônio, dos transportes, dos serviços, dos materiais,
da mocernização administrativa e da informática. Quer dizer,
é uma área que, neste momento, tem um grande papel a
desempenhar.
Em mais alguns dados, gostaria de mostrar a evolução da
nossa folha de pagamento. Aqui está o total dos gastos,
inclusive com 1/3 de férias, com 1/12 de 13Q salário e com a



parte de contribuição patronal para o IPSEMG. Então, a
folha, no mês de dezembro, evoluiu, durante o- ano, de
R$327.000.000,00 para R$390.000.000,00.
No segundo quadro, fazemos uma comparação entre a
distribuição de pessoal e a folha de pagamento das
administrações direta e indireta do Estado. Vemos que a
administração direta tem 468 mil servidores, e a indireta,
31.466. Já á distribuição percentual, é mais ou menos
semelhante quanto ao número de servidores e quanto ao valor.
Temos uma outra comparação entre a folha de inativos e a de
ativos. O confronto entre essas duas folhas de pagamento,
aliás, é o principal problema da administração pública
brasileira hoje. Vou mostrar alguns dados, à frente, que vão
comprovar isso. O número de ativos é de 386.744, contra
112.910 de inativos. Porém, a relação percentual, aí, já é
bastante diferente. Enquanto se compara o número de
servidores com a folha, a participação dos inativos cresce
de 22,6% para 34,5%. Essa distorção também é acentuada numa
comparação entre os diversos Poderes. A participação do
Legislativo, quanto ao número de servidores, é de 1,1%; a do
Judiciário é de 2,5%; e a do Executivo, 96,5. Mas, quando
comparamos as folhas, esses números sofrem uma alteração de
6% pa-a o Legislativo, de 11,2% para o Judiciário, e de
82.8: sara o Executivo.
Gostaria de apresentar, agora, uma distribuição percentual
da nossa folha, para mostrar que, não obstante a folha de
pagamento ser um item significativo de custo, o que
compromete percentualmente muito fortemente a receita é uma
área onde o Estado não tem muito como atuar. Por que não tem
muito como atuar? Porque os inativos já representam, dessa
folha de pagamento, 34,5%. Ou outros Poderes, como o
Legislativo e o Judiciário, somados, chegam a 45,9%. Então,
quase metade da folha já é comprometida com inativos e com
os outros Poderes. Os números do Legislativo e do Judiciário
estão diferentes daqueles quadros anterior€r . porque os
aposentados do Legislativo e do Judiciário estão inseridos
no quadro dos inativos ali, na transparência. Prosseguindo
no quadro, vemos que a Policia Civil tem 1,5%, a Policia
Militar tem 8.2%, a área da educação tem 33, 7%, a da saúde
tem 3,1%, a administração indireta - autarquias e fundações
- tem 3,1%, e o restante do pessoal tem 4,4%. E bom lembrar
Que a totalidade desse pessoal tem estabilidade, portanto
não há ação em termos de demissão nesse assunto aqui.
Gostaria de prosseguir no tema dos inativos, fazendo uma
extrapolação. Aliás, mostrando, primeiro, a evolução da
folha e do número de inativos de julho de 1994 a dezembro de
1995. v-os que a folha de pagamento passou de
R$48.000J00,00 para R$119.000.000,00. O número de inativos
cresceu de 105 para 113. Aqui, é bom dizer que o servidor
público contribui com 8% para custear assistência médica e
pensão. Ele não contribui com um centavo para a sua
aposentadoria. Ela é totalmente custeada pelo Tesouro
Estadual e esse número, está notório ali, cresce a cada ano.
Brevemente, chegaremos a uma situação insustentável, como
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podemos ver no próximo quadro, em que fizemos uma
extrapolação e uma previsão do que ocorreria até o ano 2000,
se fosse mantida a situação atual, sem considerar um
acréscimo na folha de ativos. Significa que, no ano 2000, o
comprometimento da folha com os inativos será de
praticamente 50%. E, para o ano 2000, faltam apenas quatro
anos.
Posto isso, gostaria de dizer que a reforma administrativa
do Estado é algo muito mais amplo do que simplesmente
demissões. Ela resulta na busca da racionalização, da
informatização, da agilização, da descentralização e dos
controles, ou seja, ela busca racionalizar, informatizar,
agilizar, descentralizar e controlar. Esse é o objetivo que
perseguimos. Alcançando-se isso, o resultado - diria eu -
seria a modernização.
A nossa reforma divide-se em três tópicos. O primeiro é a
valorização do servidor público. O que é valorização do
servidor público? Ela é uma coisa muito ampla, que passa por
uma seleção adequada, que nem sempre é o concurso público,
mas o Estado ainda não pode adotar uma outra regra a não ser
o concurso público, pois ele depende de reforma de lei
federal. E por que nem sempre é o concurso público? Porque
ele é um critério de seleção que não é adequado para todos
os cargos do Estado. Exemplo: ele não é adequado para os
cargos onde se exige menor conhecimento, como servente e
motorista. Ele não é adequado para selecionar apresentadores
do jornal da Rede Minas. Ele é adequado para muitas áreas,
como a do magistério e a da fiscalização, mas não o é para
outras. Então, a reforma passa por uma seleção adequada e
Passa pela implantação de planos de carreira.
Hoje, temos um modelo único para todas as áreas. E um
modelo acadêmico que, da mesma forma que o concurso, é
válido para algumas áreas, como a cientifica e a do
magistério, mas não é válido para outros segmentos e para
outras áreas do Estado. A reforma passa pela capacitação do
servidor e pelo seu desenvolvimento, bem como pela sua
profissionalização e por uma adequação dos planos de
beneficio à realidade atual, também.
Nessa área, o que já fizemos e o que está em andamento? Não

obstante todas as dificuldades já demonstradas, fizemos a
recomposição salarial do magistério da ordem de 60.4%,
quando a inflação no ano foi de 21,4%. Com Isso, conseguimos
atingir o piso nacional de salário para o professor. Depois
desse reajuste, o que aconteceu com o perfil da remuneração
do magistério? Temos alguns exemplos. O diretor de escola
hoje tem uma remuneração média de R$2.003,00. A remuneração
média do professor, como o regente, é de R$459,00, e a
remuneração média do magistério é de R$596,00.
Há, também, o financiamento de uS60.000.000,00 do Banco

Mundial para a capacitação dos professores, e esse programa
já se encontra em andamento. Estão em andamento cursos na
Fundação João Pinheiro, e destacaria o Curso de Graduação de
Administrador Público. As pessoas que completarem esse curso
- após dezembro de 1997 - estarão aptas pra ocupar cargos de
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gerência e de comando no Estado. Haverá, também, cursos de
pós-graduação que permitirão que servidores possam se
reciclar. Temos vários cursos nas áreas de administração
pública, assuntos fazendários, da policia militar, de
recursos humanos e finanças, gestão ambiental, administração
cultura) e análise de sistemas. Todos esses cursos estão em
andamento. Haverá a capacitação de servidores para o uso da
informática em todas as áreas da administração direta,
porque também faz parte da reforma um programa de
informatização.
Concursos em andamento: concurso de professor. Não estamos

demitindo, estamos admitindo professores. Está em andamento
o concurso de P1 e o de Agente de Fiscalização de Tributos
Estaduais e Fiscais de Tributos Estaduais.
O segundo item da reforma é o da racionalização dos
procedimentos administrativos. Temos alguns exemplos de
medidas já implementadas, como a transferência da
Superintendência Central do Pagamento de Pessoal da
Secretaria da Fazenda para a Secretaria da Administração.
Por que isso é uma medida de reforma administrativa? Porque
fecha todo o ciclo da gestão de recursos humanos na
Secretaria da Administração, que não tinha a gestão da folha
de pagamento, o que é um instrumento fundamental para a
gestão de pessoal
Segundo, a implantação da nova escala de pagamento, o que
pode parecer algo muito simples, mas que resultou em uma
mudança significativa, que beneficiou as pessoas de salários
mais baixos. Comparando-se a escala anterior com a atual,
vê-se que um número muito maior de servidores passou a
receber primeiro, porque a escala era inversamente
proporciona) ao salário. Os salários mais altos recebiam
primeiro.
A implantação de rotinas de se;-ança na folha de pagamento
foi outra medida. Justificar-? dizendo o seguinte: de
inicio, muitas pessoas tinham acesso a comandos na folha de
pagamento. Temos exemplos do seguinte tipo: um operador da
folha poderia comandar, em qualquer ponto de Minas Gerais,
desde que tivesse acesso, um valor predeterminado relativo a
funcionários, e no mês seguinte tirar esse valor da folha.
Medidas desse tipo existiam e, com a implantação de rotinas,
deixam de existir.
Inicio da descentralização da elaboração da folha. A

Secretaria da Educação e a da Administração são as primeiras
a começar a elaborar as próprias folhas de pagamento. Nosso
objetivo é que cada escola possa elaborar sua folha de
pagamento. A medida que estivermos fazendo isso, com certeza
teremos um controle maior sobre as folhas de pagamento do
Estado. Queremos ficar, em Belo Horizonte, com o controle
disso, e não com a execução.
Nenhuma secretaria e nenhum órgão da administração direta
tem acesso á sua própria folha. Ela sempre foi feita de
forma centralizada, de maneira que o Secretário administra
sua pasta sem ter acesso a ela.
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Na transferência da Superintendência da Central de
Pagamento da Secretaria da Fazenda para a Secretaria da
Administração, houve também uma redução de 23% noquadro de
servidores, e eles retornaram á Secretaria da Fazenda.
Já implantamos um sistema de protocolo informatizado, que

se completou no dia 11 de março. Isso significa que todo
cidadão e todo servidor público poderá ter noticia do seu
processo em qualquer terminal, em qualquer ponto do Estado.
Isso era trabalhado de forma manual. Hoje, já está
informatizado, implantado em 12 Secretarias e caminhando
para ser implantado nas demais.
A agilização nos processos da correção administrativa e a
implantação de medidas de controle de freqüência e de
exigência de pontualidade e de assiduidade resultaram na
saída de aproximadamente 4.500 servidores. Uns foram
demitidos a bem do serviço público, e outros, por diversas
razões, optaram por sua saída do Estado.
Outra medida já implementada foi a redução no custeio em

30'/.
Medidas em andamento: Sistema Integrado de Informação de
Pessoal. O que significa isso? Para se saber algo sobre os
funcionários do Estado, hoje, é uma grande dificuldade. Mal
mal temos os seus nomes- Não temos outros dados, endereço,
nenhuma informação adicional. Qual é a vantagem disso?
Cadastrar todas as informações possíveis sobre os servidores
e criar uma grande fonte de valorização do próprio servidor.
O sistema nos permitirá saber, por exemplo, qual servidor no
Estado entende de um determinado assunto, qual deles fala
inglês e assim por diante. Bastará acessarmos o cadastro
para termos essa informação.
A implantação do sistema de controle eletrônico de

freqüência busca modernidade e não um esquema de perseguição
ou coisa menor. Busca eficiência, ao parar com a
movimentação de milhares de folhas de papel no Estado
inteiro. Essa é uma meta que será implantada brevemente.
Redução na Folha de Função Pública Não Estável. Por que
isso? Vimos, anteriormente, naquele quadro, que essa é uma
das poucas alternativas que o Estado tem para reduzir o seu
quadro.
O número de servidores públicos não estáveis em Minas
Gerais fica entre 10 mil e 12 mil. Foram admitidos sem
concurso e poderiam todos ser demitidos. Entretanto, estamos
optando por fazer uma redução de 40% na folha desses
servidores.
Vamos fazer também redução na folha de autarquias e de
fundações, porque, da mesma maneira que o servidor público
não estável, essa é uma das poucas áreas onde se pode ter
uma atuação, porque as autarquias e as fundações passaram
para o Regime Jurídico único em 1990, sendo seus servidores
até então regidos pela CL.T. Não fizeram concurso e são,
portanto, demissiveis. Vamos, por isso, reduzir em 20% as
folhas das autarquias e das fundações.
Redução dos cargos comissionados é outra possibilidade. O

objetivo é reduzir também 20% nessa folha.
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E, como já foi demonstrado aqui anteriormente pela

Secretária •da Educação, estabelecemos critérios para a
contratação de servidores e professores designados na
educação. Dentro desses critérios, foi estabelecido um
parâmetro de que, para cada 23 alunos, devemos ter um
professor. Essa relação é até menor do que a preconizada
Pela UNESCO, -que fala em um professor para cada 26 alunos.
Essa medida e o estabelecimento desses critérios nos
Possibilitará a redução na folha de pagamentos.
Outro programa em andamento se refere ao sistema de gestão
de materiais. A maioria das empresas não tem almoxarifado;
usa o próprio fornecedor, que utiliza o espaço da empresa,
paga aluguel e a empresa não tem despesas com o estoque de
materiais. O Estado ainda não chegou nem ao tempo do
almoxarifado. Não temos um sistema integrado de gestão de
materiais. As vezes alguma secretaria compra mercadorias que
outra pode ter em estoque -
0 outro projeto é o Rodar, que já está em fase final. Nos
próximos dias deveremos soltar o edital de licitação. A
administração direta possui 8.250 veículos, que andam pouco
• gastam muito com manutenção e combustível por mês. Oitenta
• cinco por cento da frota tem mais de quatro anos de uso e
ocasiona muita despesa de combustível.
Esse projeto objetiva passar de 1.200 veículos

administrativos para 200, em uma administração centralizada,
com um sistema de rádio em que esses carros possam ser
requisitados. Todos os carros serão alugados, zero km, com
1.000 cilindradas, e isso nos permitirá ter uma economia
mensal da ordem de R$730.000,o0. Vamos gastar menos do que
gastamos com a manutenção dos 1.200 veículos. Se esse
Projeto der certo, será implementado em todo o Estado,
especialmente nas 25 regiões administrativas.
o último projeto em andamento é o Projeto Pró-cadastro, que
visa a controlar o patrimônio do Estado. Há o
desconhecimento completo do patrimônio imobiliário do Estado
de Minas Gerais. Só temos 8.485 imóveis cadastrados. O
modelo de administração de patrimônio ainda é muito
burocratizado, muito mais voltado para o processo do que
para o resultado.
O objetivo desse projeto é conhecer e controlar os imóveis
do Estado, gerar recursos financeiros e possibilitar a
realização de ações políticas. através do uso racional dos
bens do Estado de Minas GeraY tendo como beneficiária a
população.
O resultado disso é estabelecer um plano de uso para os
imóveis, adequando esse patrimônio ás necessidades sociais e
de desenvolvimento do Estado, planejando o espaço físico
necessário ás diversas atividades, possibilitando a alocação
dos diversos projetos do Governo do Estado e gerando
recursos financeiros.
A estruturação do projeto está pronta. Temos o

desenvolvimento do sistema informatizado com 70% de avanço;
700 imóveis em processo de regularização e destinação; 95
imóveis em estágio de licitação para a venda; levantamento
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de áreas remanescentes da Via Expressa; atualização de
valores do ativo imobilizado do Estado, previsto para junho
de 1996; o ativo imobilizado do Estado tem valores
ridículos, completamente, desatualizados.
Gostaria de ressaltar que o Projeto Pró-cadastro foi
terceirizado, através de um processo de licitação. A empresa
vencedora assumiu esse trabalho em meados de 1995-
Um terceiro item da reforma é a mudança da plataforma

tecnológica. Em dezembro de 1994, encontramos na Secretaria
de Administração, para gerir todas aquelas áreas da maior
relevância e da maior importância que eu citei na primeira
transparência, 12 mil computadores XT.
Hoje, temos 147 computadores 486 e 3 Pentium, com ligação
integrada entre eles e o pessoal já treinado. Como já disse,
houve um programa de capacitação dos servidores de
informática, com o pessoal treinado para a operação de todo
esse sistema.
Dentro do item "Mudança da Plataforma Tecnológica",

acrescento o projeto de descentralização das regiões
administrativas. Teremos 25 regiões administrativas no
Estado, o que significa uma grande desconcentração de poder
e uma solução mais ágil e eficiente no interior.
No que diz respeito à Secretaria da Administração, gostaria

de ilustrar o seu objetivo quanto á descentralização. A
Secretaria da Administração é, hoje, a mais centralizada de
todas as demais. As outras, ainda que estejam de forma
descoordenada em uma administração central, já são
descentralizadas, como é o caso das Secretarias da Saúde e
da Segurança Pública. A Secretaria de Administração é
centralizada, sacrificando, assim, a vida do servidor
público, que, por qualquer motivo, tem de vir a Belo
Horizonte. É nosso objetivo que a Superintendência de Saúde,
responsável pelos exames admissionais e pelos exames para
verificar a capacidade laborativa, esteja descentralizada
pelo menos nas 25 regiões administrativas. Isso fará com que
o servidor não tenha de vir a Belo Horizonte prestar exame
médico. Queremos ainda descentralizar a folha de pagamento -
o que já está em andamento - e fazer com que os processos de
direito dos servidores, as compras e até mesmo os concursos
sejam feitos na própria região. Enfim, queremos que todas as
atividades das diversas superintendências da Secretaria
sejam realizadas no interior e, de inicio, nas 25 regiões
administrativas. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
o Sr. Presidente - Com a palavra, o jornalista Sebastião
Maciel, Presidente do Centro de Cronistas Políticos e
Parlamentares, que atuará como debatedor e disporá de 10
minutos para sua intervenção. Por motivo inteiramente
justificado a esta Presidência e de caráter de urgência, o
Presidente do CEPO teve de se retirar e solicitou ao
jornalista Batista de Almeida que o representasse.

Palavras do Sr. Batista de Almeida
Sr. Presidente, Srs. membros da Mesa, Deputados, demais
autoridades, senhoras e senhores, em nome do jornalista
Sebastião Maciel, meu colega do CEPO, e dos demais
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jornalistas, elogiamos a iniciativa da realização deste
debate, que está no seu foro adequado: a Assembléia
Legislativa, esta Casa de debates. Na qualidade de
jornalistas, estamos ansiosos pelo debate, porque, mais do
que ninguém, gostamos de fazer perguntas.
Farei apenas algumas pequenas Considerações. O Governo de
Minas tem o mérito de estar, pela menos, encarando Com
coragem a necessidade de fazer a reforma do Estado. Hoje,
não há como se fazer uma administração pública sem enfrentar
esse problema, porém, entre a prática e a teoria há certa
distância e alguns paradoxos. Gostaria de abordar alguns
deles.
Estão sendo feitas as primeiras ações administrativas, mas
precisamos também de algumas ações políticas. Exemplifico
lembrando que já tivemos algumas demissões no Estado, mas,
por meio de liminares, a Justiça está reintegrando os
servidores demitidos. Isso porque é necessário termos,
antes, uma emenda constitucional aprovada pelo Congresso.
Entendemos que talvez fosse mais eficiente, agora, uma ação
política no Congresso, mudando a legislação, para que essas
medidas pudessem seguir um caminho normal, sem esbarrar em
decisões judiciais.
Por outro lado, parece-me haver outros paradoxos na reforma

do Estado. O Secretário do Planejamento, o Vice-Governador
Mares Guia, citou que seria necessária uma pesquisa para
saber o que a sociedade pensa, hoje, e do que ela precisa.
Entendo que isso está muito claro, conforme se vê em algumas
pesquisas de opinião: a sociedade brasileira precisa de
emprego. Esse é o assunto que mais a preocupa na atualidade.
Nesse contexto, é um paradoxo vermos, junto com a reforma do
Estado, o que foi anunciado ontem. Ao mesmo tempo em que o
Pais discute a necessidade de privatização, de desoneração
do Estado, de diminuição da gigantesca máquina pública, o
Governo do Paraná entra como sócio de uma montadora. Mas, de
qualquer forma, os empregos serão para os paranaenses.
Trata-se de questões paradoxais que estão envolvendo a
reforma administrativa, não só em Minas, como em todo o
Pais, e que merecem a reflexão de todos nós. Acho que
devemos Iniciar os debates.

Palavras do Sr. Presidente
Agradecendo o poder de síntese do jornalista Batista de

Almeida, que realmente iniciou os debates já levantando
algumas questões, gostaria de passar a palavra, neste
momento, ao Deputado Ajalmar Silva, Presidente da Comissão
de Administração Pública, que vai coordenar os debates com o
Plenário. A medida em que forem dadas respostas às perguntas
formuladas pelos Deputados e pelas entidades, solicito aos
expositores que respondam aos questionamentos e paradoxos
levantados pelo jornalista Batista de Almeida.
Antes, porém, gostaria de comunicar que esta Presidência
concederá aos debatedores o mesmo tempo dado aos
expositores. Portanto, como tivemos 1 hora e 30 minutos de
exposições - com 30 minutos para cada um dos expositores,
alguns dos quais não usaram todo o seu tempo, como o próprio
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jornalista, o Secretário do Planejamento e o Secretário da
Administração -, procuraremos encerrar nossos trabalhos
dentro de 1 hora e 30 minutos. Solicito a colaboração geral,
para que todos possam se manifestar e fazer suas perguntas.
Com a palavra, o Deputado Ajalmar Silva.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, solicito que
explicite melhor as regras. Gostaria de saber se vamos
seguir o art. 151 do Regimento Interno, que trata exatamente
das audiências públicas, pois não temos uma norma explícita
relativa aos ciclos de debates; se, como no caso das
audiências públicas, também teremos direito à réplica, o que
nos é assegurado no art. 153, 3Q, - caso contrário, não
será um debate - e, ainda, se a alternância será respeitada,
conforme o art. 165, inciso V, do nosso Regimento. Qual será
a regra utilizada para este debate?
O Sr Presidente - Pois não, Deputado Gilmar Machado. A
Presidência vai seguir a regra dos ciclos de debates já
realizados nesta Casa, que foram inúmeros. Assim, será
concedida a palavra ao debatedor por 3 minutos, oralmente ou
por escrito, e ele poderá reinscrever-se. Se ficarmos em
réplicas e tréplicas, dois ou três debatedores consumirão
todo o tempo. O que queremos é, de maneira democrática,
possibilitar que o maior número possível de debatedores
participem. Cada um terá 3 minutos e poderá reinscrever-se,
caso não fique satisfeito com a resposta do expositor. Isso,
naturalmente, após as inscrições já realizadas, porque não
podemos dar 3 minutos ao debatedor, mais 3 para o expositor,
mais 3 para a réplica e mais 3 para a tréplica, pois, assim,
iríamos ouvir muito pouca gente, o que não é o intuito neste
Ciclo de debates, e não é a forma como esses ciclos vêm
sendo conduzidos-
0 Deputado Gilmar Machado - Mas será assegurada,

posteriormente, a continuidade dos debates? Com 3 minutos,
não terei a menor condição de fazer um debate. A Assembléia
vai assegurar, nas comissões técnicas, a continuação desse
debate, para que possamos aprofundá-lo?
o Sr. Presidente - Sem dúvida nenhuma, Deputado Gilmar

Machado, uma vez que a Assembléia quer aprofundar o assunto.
Temos projetos a serem votados, e nenhum deles será votado
sem uma profunda discussão com todas as entidades, com todos
os Secretários de Estado e com todas as autoridades. Isso,
naturalmente, será assegurado. Este debate não substitui a
faculdade da Assembléia Legislativa de discutir, emendar e
aprovar ou rejeitar projetos que cheguem a esta Casa.

Designação do Coordenador dos Debates
O Sr. Presidente - Esta Presidência designa coordenador dos

debates o Deputado Ajalmar Silva, Presidente da Comissão de
Administração Pública desta Casa. Com a palavra, o Sr.
Coordenador.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Coordenador (Deputado Ajalmar Silva) - Nesta parte da
reunião, os Deputados e um representante por entidade
poderão formular questões aos expositores e ao debatedor.
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As questões poderão ser encaminhadas à Mesa, por escrito ou

oralmente, solicitando-se, contudo, que as inscrições sejam
feitas previamente. Para que possamos agilizar os debates,
solicitamos aos inscritos que fizerem uso do microfone que
sejam objetivos e sucintos, dispensando a formalidade das
saudações pessoais. Cada um dos inscritos disporá de 3
minutos, devendo limitar-se a uma questão por intervenção.

Debates -
O Coordenador - Com a palavra, o Deputado Ourval Angelo.
Inicialmente, queremos discordar do nome dado a este

simpósio, quando o chamam de debate, porque entendemos que o
contraditório não pôde se expressar, tendo tido também meia
hora para assim o fazer. Entendemos, então, que estamos
tendo um processo de discussão deficiente-
0 nosso segundo questionamento é a respeito da ausência,

nas galerias superiores, dos servidores públicos, que agora
se encontram do lado de fora. Em todos os seminários e
simpósios, havia livre acesso às galerias, mas, neste, o
tratamento foi diferenciado. Queremos discordar do
tratamento dado a este debate. Achamos que o mais correto
seria um procedimento igual ao dos anteriores. O servidor
público é o mais interessado em discutir essa questão da
reforma no Estado.
Outro aspecto que queríamos questionar é o seguinte: este
Governo não começou há um ano e três meses. Ele já existe
desde 1983. Se quisermos, com alguns sobressaltos, um rigor
maior, vamos ver que os aliados do Governo remontam à década
de 1960. Então, estamos tendo aqui um quadro que só a
questão do Plano Real não explica. E um quadro caótico.
Inclusive, o próprio Governo não fazia tal discurso até o
mês de outubro passado. Pergunto, então, se essas pessoas
que já tiveram, de certa forma, o poder de decisão, há mais
de uma década, não deveriam ter, no mínimo, uma autocrítica
deste Governo, com seus membros, para começar a discutir a
questão da reforma.
E ainda gostaríamos de dizer o seguinte: a reforma está
sendo feita sem alguns cuidados jurídicos mínimos.
Inclusive, nesta Casa, há várias medidas do PT questionando
algumas delas. Acho que, nesse sentido, deveria haver um
mínimo de respeito ao próprio Poder Legislativo.
A última questão refere-se ao contrato divulgado ontem pela
imprensa. O art. 62 da Constituição Estadual de Minas Gerais
estabelece as competências privativas da Assembléia
Legislativa. Nos incisos 32 e 33, isso é bem claro. Dentre
as competências privativas, temos: 'dispor sobre limites e
condições para concessão de garantia do Estado em operações
de crédito" . O Estado assinou um contrato, estabelecendo
garantia, em operação de crédito, sem a aprovação da
Assembléia. E, para concluir, no inciso 33: 'zelar pela
preservação de sua competência legislativa, er face da
atribuição normativa dos outros Poderes".
Então, no que diz respeito aos aspectos da reforma,
entendemos que está havendo una ingerência. O próprio
Governo reconheceu isso no decreto da exoneração e voltou
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atrás. Ficamos satisfeitos, porque a justificativa do PT
numa resolução que encaminhamos para esta Casa estava "ipsis
litteris" . -
o Sr. Coordenador - Peço ao Deputado Durval Angelo que

conclua o seu pronunciamento.
O Deputado Durval Angelo - Então, para concluir, gostaria
de dizer que o contrato de ontem foi prejudicial para Minas
Gerais. São Paulo, por R$8.000.000.000,00, não precisou
fazer tanto. Minas, por muito pouco, ou seja, por
R$190.000.000,00, praticamente vendeu o Estado.
O Sr. Coordenador - Peço àqueles que irão fazer perguntas
que falem o nome da pessoa a quem as estão dirigindo.
O Secretário Walfrido dos Mares Guia - Deputado Durval
Angelo, nós e todos os governantes responsáveis deste Pais
estamos fazendo uma espécie de auto-análise das questões.
A mudança que houve no segundo semestre do ano passado foi
de uma grande crueldade e permitiu uma nitidez em relação à
receita, pois todos esperavam que ela aumentasse, e isso não
aconteceu. A receita de 1995 e dos dois primeiros meses
deste ano é a mesma de novembro de 1994. Todo administrador
público do Brasil, por mais pé no chão que seja, esperava
que houvesse um aumento na receita. E muita gente que não
estava no Governo há três anos e que tomou medidas
compatíveis com aquele momento, hoje está tendo que voltar
atrás. Não é para contrapor, mas, como exemplo de
ilustração, vou citar o nosso amigo e Prefeito de Belo
Horizonte, Patrus Ananias, que, tomou posse num ambiente
inflacionário e fez uma legislação de vinculação de salários
com a inflação absolutamente pertinente ao momento em que
tomou posse. E, hoje, fazendo uma autocritica, ele
reconhece, de público, que não tem condições de pagar o
gatilho porque a receita não está mais indexada.
Nós também tínhamos uma legislação que era indexada, feita

no meio do Governo passado. Quando da criação do Plano Real.
em meados de 1994, enviamos à Assembléia Legislativa um
projeto de lei suspendendo a vinculação salarial. Qualquer
governante que estava no poder em 1992 e 1993 fez vinculação
de salário à indexação. Hoje, ninguém pode cumprir isso,
porque a receita é como se fosse uma tábua, ela não cresce.
No regime não inflacionado e não indexado, ela cresce com a
economia. Aumenta a economia, aumenta a receita. Não
aumentando a economia, obviamente, a receita não irá
aumentar-
0 Secretário da Fazenda nos mostrou com nitidez - é a
Primeira vez que vejo isso - o tamanho da evasão fiscal. E o
crescimento da economia 'versus" crescimento da receita. Se
a receita cresceu menos do que a economia, é porque tem
alguém sonegando. Agora, a receita crescer mais do que a
economia não tem jeito. Então, a nossa obrigação é colocar o
problema do tamanho que ele é e procurar soluções. E é isso
que estamos fazendo. Não estamos aqui para trazermos
receita. Admitimos que há um problema e que ele não é do
Governo de Minas, mas de todo o Brasil, de todos os Estados.
E o nosso maior parceiro, na troca de experiências, é o
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Governador Vitor Soais, casualmente do PT. Ele era Prefeito
de Vitória na época em que o Dr. Eduardo Azereo era o
Prefeito de Belo Horizonte, Os dois fizeram amizade e,
constantemente, trocam informações, bem como os seus
secretários. Assim ocorre com os Governadores Antônio Brito,
do Rio Grande do Sul; Jaime Lerner, do Paraná, e Cristóvão
Buarque, de Brasilia.
O Secretário João Heraldo Lima - Sr, Presidente, eu
gostaria de falar sobre o contrato que foi mencionado aqui.
O Sr. Coordenador - Perfeitamente,
O Sr. Presidente - Vamos estabelecer um tempo para cada
resposta, pois temos muitos inscritos. Solicito, então, ao
Secretário da Fazenda que responda à pergunta dentro do
prazo de 1 minuto. Se não, que o faça em outra ocasião.
O Secretário João Heraldo Lima - Vou falar em 1 minuto, Sr.

Presidente.
Esse contrato foi feito de forma absolutamente legal. As
afirmações do Deputado Durval Angelo não procedem. Foi um
empréstimo concedido pelo Governo Federal, ao abrigo de uma
lei aprovada pela Assembléia, no ano passado. Esse contrato
é provisório e será renovado depois que obtivermos a
aprovação especifica de uma lei para o programa de ajuste do
Estado. Âsim exige o Governo Federal. O contrato foi
examinado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional antes
de ser assinado. Apresentamos a lei de endividamento do
Estado de Minas Gerais, aprovada no ano passado, e a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional deu parecer
favorável, constatando a perfeita correção do contrato.
Está sendo provocada uma celeuma absolutamente

desnecessária com relação ao contrato. Tudo que está no
contrato será esclarecido aqui. Esse financiamento foi
obtido para pagar o 1 3Q salário do funcionalismo, q ue estava
atrasado, e não há nenhuma incorreção do ponto de vista
jurídico. Do contrário, o Governo Federal não o teria feito.
Foi um empréstimo feito de governo a governo.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Carlos Campos,
representante da CUT.
O Sr. Carlos Campos - Bom dia a todos. Concordo com o

Durval quando diz que não está havendo um debate. Penso que
o nome dado ao ciclo também está errado, O Que o Governo
veio aqui explicar já está sendo feito e não houve nenhuma
discussão A sociedade mineira está esperando algumas
respostas do Governo, por exemplo, para a questão da saúde,
a construção do cardiominas, que já faz dez anos, o Pronto
Socorro de Venda Nova e a demissão de 32 mil pessoas. A
sociedade quer resposta para as questões da saúde, da
educação, da segurança, enfim, de todas as áreas. As
respostas dadas aqui pelo Cláudio Mourão e pelo Walfrido eu
já tenho Os casos comissionados pela Secretaria do
Planejamento foram provocados pelo seu antecessor, Paulo
Paiva. Todo mundo sabe disso, O Cláudio Mourão disse que a
melhor forma de contratação não é o concurso público. E
claro que é da sua preferência contratar pessoas com as
ouais tem relações pessoais e intimas. Penso que o Governo
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deveria responder, por exemplo, por que, enquanto atrasava o
13Q salário, pagava pró-labore para o pessoal da saúde,
redestinava a hospitais, de forma privilegiada, verbas do
SUS e pagava diária para Secretário Adjunto fazer campanha
em sua terra. Assim como o João Heraldo, o Governo tem que
falar sobre o contrato do ponto de vista moral, e não legal.
O Estado tomou empréstimo em seu nome e penhorou a casa do
vizinho. Penhorou direitos conquistados com muitos anos de
luta, instituições construídas com o dinheiro do povo
mineiro, como os próprios bancos e as empresas públicas. A
questão da moralidade desse contrato é que tem que ser
discutida. Da forma como o Governo vem tomando, nesses 14
meses, as suas medidas, os cidadãos de bem que estão neste
Plenário têm que se cuidar, porque, senão, daqui a pouco vão
penhorar os nossos óculos, as nossas camisas, para garantir
suas políticas, realizadas na calada da noite. E isso que a
sociedade está esperando. Ela quer resposta para a saúde, a
educação e a segurança, e também transparência nas atitudes
do Governo.
O Secretário João Heraldo Lima - O Governo legisla por meio

de seu orçamento. O orçamento é uma lei aprovada nesta Casa,
assim como o PMDI também é uma lei aprovada nesta Casa, em
que estão colocadas as prioridades do Governo.
A colocação do Presidente da CUT me enseja a também
responder ao representante do CEPO, quando ele diz que eu
tinha proposto, aqui, fazer uma pesquisa. Não é assim; nós
já temos a pesquisa, a qual fazemos a cada dois meses, desde
a época da campanha.
A primeira prioridade em Minas Gerais, de acordo com a
população, é a saúde, não o emprego. A saúde está com 28%; o
emprego, com 22%; o salário, com 18%; a educação, com 9%.
Essas são as quatro primeiras prioridades. Obviamente, a
saúde e o emprego são as duas mais importantes.
Quanto à questão da saúde, posso respondê-la por meio do
orçamento. O orçamento de Minas Gerais para 1996, lei
aprovada nesta Casa, tem R$911.000.000,00 de recursos para a
saúde, o que é quase o dobro do que tinha no orçamento do
ano passado. Historicamente, esse é o maior orçamento para a
saúde dos últimos 20 anos.
Em segundo lugar, quanto à questão do emprego, digo Que não
é o Estado, não é o Governo Estadual ou os Governos
Municipais que dão emprego. O fato de o Estado ter demitido
50. 100 ou 500 funcionários não significa que há algum
paradoxo. A política que dá emprego é a política de
investimento no Estado. Hoje, temos R$16.000.000.000,00
comprometidos em investimentos no Estado. R$7.500.000.000,00
vêm do poder público federal e estadual e das empresas
estatais, inclusive da TEL.EMIG e da CEMIG, e
R$8.500.000.000,00 da iniciativa privada, dos quais só a
FIAT investe R$2.300.000.000.00. Só na FIAT estão sendo
gerados, atualmente. 3.600 empregos. Aliás, o investimento
da FIAT é maior do que o da Renault, o das duas fábricas da
Volkswagen e o da Mercedes juntos. Esse investimento, de
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R$2.300.000.000,00, está sendo feito aqui em Minas Gerais,
em Setim, gerando três mil e poucos empregos. -
Então, temos, em Minas Gerais, uma política de empregos
condizente com o desenvolvimento do Estado, por meio do
PMOI. Tudo está acontecendo. Há uma coerência muito grande.
O orçamento da educação aprovado por esta Casa para 1996 é
de quase R$2.000.000.000,00, ou melhor, é de
R$1.980.000.000,00. Se o compararmos com o orçamento do ano
passado, veremos que é três vezes maior.
Dessa maneira, posso responder às preocupações do
Presidente da CUT com fatos: com o orçamento da saúde, o
orçamento da educação e com a política de investimentos em
Minas Gerais. Não há ai nenhuma incoerência ou paradoxo. São
fatos que, cristalinamente, mostram a nossa coerência e
mostram que o caminho para o qual estamos apontando é o
caminho certo.
O Sr. Presidente - A Presidência pede licença ao
coordenador do debate para solicitar aos debatedores que
formulem, de acordo com as regras do debate, apenas uma
questão. Está sendo formulada mais de uma questão por
debatedor, e, embora possamos entender isso, pois são vários
os assuntos e essa é uma oportunidade de colocá-los,
queremos solicitar que, daqui para a frente, na medida do
possível, atenham-se a uma única questão, para que também
Possamos dar a resposta a apenas um dos expositores.
Sem, foram formuladas três questões pelo meu companheiro,

Líder do PT, Deputado Durval Angelo, e duas pelo Presidente
da CUT. Assim, vou conceder um tempo também ao Secretário
João Heraldo, para que ele possa responder à segunda questão
colocada pelo debatedor, sob pena de que ela fique sem
resposta. Com a palavra, o Secretário João Heraldo Lima.
O Secretário João Heraldo Lima - Quero dizer ao Presidente
da CUT que eu e o Governo não aceitamos, nem podemos
aceitar, de forma alguma, esse tipo de insinuação com
respeito á moral, O Presidente da CUT e a própria CUT não
têm nem mais nem menos moral do que o Governo, nem são
melhores do que o Governo ou do que as pessoas do Governo
que aqui estão. Portanto, quero deixar registrado que não
podemos aceitar e não aceitaremos esse tipo de insinuação.
Dentro da racionalidade e da elegância que o debate exige,

quero responder que tudo o que está dito nesse contrato foi
dito publicamente. Vou dar como exemplo a privatização do
CREDIREAL. A lei foi aprovada, e a privatização está em
curso. Vamos concluir com sucesso a privatização do
CREDI REAL,.
Sobre a privatização do BEMGE, vamos mandar lei a esta Casa
para discutir o assunto, porque é convicção no Governo,
hoje, que a presença de bancos comerciais não é necessária,
não é essencial à função de Governo.
Quanto a cortar cargos em comissão - o Secretário acabou de
falar sobre isso aqui -, essa decisão foi tomada em dezembro
e foi anunciada publicamente.
Com relação à redução do déficit público, apresentei os
números aqui, e o contrato reza que vamos reduzir o déficit
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público, e vai por ai afora. Não há nada nesse contrato que
não esteja sendo discutido, e estão fazendo uma celeuma
absolutamente despropositada, mal intencionada, para
desinformar a população.
O Governo, cumprindo as determinações normais, legais, 72
horas depois de assinar esse contrato, remeteu cópia dele
para o Tribunal de Contas, como faz com todos os outros
contratos. Isso é rotina da administração. Esse contrato é
de operação financeira, absolutamente normal. A única
excepcionalidade que ele tem é que é um contrato com o
Governo Federal, em nome de um programa de reforma fiscal e
administrativa e de ajustes financeiros de todos os Estados.
Já assinaram esse contrato, que é padrão, 12 Estados, e a
expectativa do Governo Federal é que até o mês de maio 26
Estados o assinem.
Gostaria de enfatizar, com muita clareza, que não podemos
aceitar e não vamos aceitar essas insinuações maldosas,
descabidas, com relação a esse contrato. Se há uma coisa que
este Governo preza é a sua moralidade, é a ética das pessoas
que nele estão envolvidas, e não podemos aceitar que um
Presidente de plantão venha agredir o Governo desta forma.
O Coordenador - Temos uma pergunta do Sr. Austregésilo
Neves, da Caixa Beneficente dos Guardas Civis, dirigida ao
Vice-Governador: "Parte dos pensionistas do Estado são
injustiçados pelo descumprimento do art. 36 da Constituição.
Qual a esperança destes pensionistas com a reforma?"
O Secretário Walfrtdo dos Mares Guia - Pediria Que O

Secretário Cláudio Mourão respondesse á pergunta, porque não
tenho familiaridade com essa legislação.
O Secretário Cláudio Mourão - Também não tenho conhecimento
do que significa o art. 36 e qual é o problema dos
pensionistas da Caixa beneficente. Sugeriria ao Sr.
Austregésilo que nos procurasse na Secretaria para que
pudéssemos esclarecer o assunto.
O Sr. Coordenador - Vamos providenciar a Constituição para

que o Secretário possa acompanhar, e, enquanto isso,
passamos ao próximo debatedor. Deputado Marcos Helênio.
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs.
Secretários, Srs. Deputados, primeiro queremos fazer uma
critica aos critérios de participação nesse debate: a
galeria está sob censura, o debate está sendo prejudicado, a
participação dos movimentos está sendo limitada e também
temos dúvida sobre a implementação das propostas aqui
discutidas pois, no ciclo de debates sobre subvenção, nada
do que se discutiu foi implementado. Esse é o primeiro
ponto.
Segundo, com relação a essa reforma administrativa e as
leis que foram aqui votadas, como o PMDI e o orçamento,
quero dizer o seguinte: mesmo a reforma fiscal e
administrativa agora está sob o controle da Caixa Econômica
Federal, conforme contrato. Só falta entregar a chave para o
Presidente da Caixa administrar este Estado.
Quero também dizer o seguinte: as partes do contrato são o
Estado e a União, tendo como anuentes o Banco do Brasil e a
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Caixa. Banco do Brasil e BEMGE: garantia à União de
R$190.000.000,00, firmada em 16 de fevereiro, com vencimento
agora em 15 de abril. São 60 dias, juros de 3% ao mês,
comissão da Caixa de R$2.850.000,00, e prazo de 60 dias.
Motivo: pagamento de salário. Quero dizer o seguinte: São
Paulo recebeu R$8.000.000.000,00 para investir no BANESPA e
sã entregou o aeroporto, que já pertence à União, e a
FEPASA, que já é uma empresa falida.
Então, garantias: alienação de 3.500.000.000 de ações da

CEMIO, no valor de R$100.000.000,00; manutenção de conta na
Caixa, obrigando a manter saldo suficiente na época do
Pagamento; garantia de todas as receitas do Estado, conforme
a Constituição nos arts. 157 a 159. Mas obriga o Estado a
cumprir rigorosamente 44 metas de um contrato leonino, metas
e garantias desproporcionais, garantias absurdas, metas
descabidas, de verdadeira intromissão na autonomia do
Estado. Exige condições muito mais drásticas do que as que o
FMI tem imposto ao nosso Pais. E um verdadeiro programa de
governo imposto ao Executivo até o final de seu mandato, sem
submetê-lo ao Legislativo e, o que é mais grave, impondo
privatizações, como a da CEMIG, da COMIC. da GASMJG, do
BEMGE e do CREDIREAL.
Quanto ao BEMGE, gostaria de dizer que o Sr. Secretário fez
uma gravação dizendo que o BEMGE não seria privatizado. E o
Líder da Maioria da Casa disse que também não tinha
conhecimento dessa privatização. A política salarial está
submetida á proibição de aumentos e até de contratações de
concursados. Até dezembro de 1998, não pode haver admissão
desses concursados, segundo reza o contrato.
Política tributária, ICMS, IPVA, limitar transferência para

município, vincular integralmente todas as receitas, etc.
D Sr. Coordenador - Pediria ao Deputado que concluísse, por

favor.
O Deputado Marcos Helênio - Vou concluir. Privatizar o
BEMCE, no máximo em um ano após a privatização do CREDIREAL,
organizar até manual para a Secretaria da Fazenca. Até
manual vai ter que ser feito. Política fiscal, treinamento
de pessoal. Eles definem quem e quantos serão treinados.
Isso está lá no contrato. E definem, também, demissão de 40%
de não-estáveis até fevereiro. O tempo já está vencendo e
acho que r conseguiram cumprir essa meta. E cadastramento
de 10.000 -nôveis. Quer dizer, uma série de exigências que
consideramos descabidas, desproporcionais e des'espeitosas
com relação á população e à Assembléia.
O Deputado Bonifácio Mourão - Pela ordem, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o Deputado
Bonifácio Mourão.
O Deputado Bonifácio Mourão - Estou chegando à conclusão de
que a expressão reforma do Estado está sendo um pouco
degenerada. Viemos aqui, todos os convidados, para discutir
a reforma do Estado. Mas essas pessoas que estão formulando
as últimas questões se prendem tão-somente a um contrato
feito pelo Estado com a união. Admito que podemos discutir



436

exaustivamente este contrato, mas não nesse encontro. Aqui,
propusemo-nos a discutir a reforma do Estado.
Nesta questão de ordem, quero dizer tambén que a
Presidência está conduzindo muito bem os trabalhos. A meu
ver, os debates não poderiam ser conduzidos de forma melhor,
até porque V. Exa. está tratando os membros da Mesa,
incluindo o Sr. Vice-Governador e os Secretários de Estado,
da mesma forma que está tratando todas as outras pessoas que
ocuparam a tribuna, limitando tempo. E possível que se dê às
pessoas que vieram aqui nos prestar esclarecimentos
Importantes sobre o Estado o mesmo tempo que se dá aos
debatedores. Isso nunca existiu em nenhum ciclo de debates
desta Casa que eu tenha testemunhado-
0 que não é possível, Sr. Presidente, é desviar o sentido

desse debate. Eu mesmo tenho perguntas a fazer sobre reforma
administrativa. Essa discussão tão-somente sobre urna questão
de contrato poderá ser feita em outras oportunidades,
certamente. -
O Deputado Durval Angelo - Pela ordem.
O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o Deputado

Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Com todo o respeito, vou
discordar do nobre colega, porque, primeiro, há liberdade.
Cada debatedor que fizer uso dos seus três minutos é livre
para abordar o assunto ou o aspecto da reforma que achar
mais conveniente. Então, primeiro, há a questão do direito
de expressão.
Em segundo lugar, compreendemos que esse é um contrato que
esclarece todos os aspectos da reforma que não foram
discutidos nem com a sociedade, nem com o funcionalismo, nem
com esta Casa. Inclusive, a reforma iniciou-se direta e mais
profundamente em pleno recesso deste Poder Legislativo, no
mês de dezembro, continuando durante o mês de janeiro.
Então, penso que o contrato, hoje, é a peça-chave de
compreensão do debate. Solicitamos à Mesa que não seja
podado qualquer tipo de intervenção ou pergunta sobre o
contrato, porque senão, nós da Bancada do PT não veríamos
sentido na existência desse debate, porque entendemos que o
contrato ê fundamental na questão da reforma. Ou seja, não
veríamos sentido nesse debate se o contrato não fosse
tratado com a importância que deve ser dada a ele e de
acordo com cada debatedor que quiser abordá-lo.
O Sr. Presidente - Esta Presidência entende que a questão
de ordem levantada pelo Deputado Bonifácio Mourão tem
sentido. Realmente, o nosso debate é sobre reforma
administrativa do Estado. Mas, por outro lado, o contrato
também é um ato administrativo do Estado. Como Presidente do
Poder Legislativo, quero já deixar a posição desse Poder,
dizendo que esse contrato só terá validade se referendado
por esta Casa. Então, pensamos,, com a devida vênia, que esse
assunto pode e deve ser levantado, solicitando sempre aos
senhores debatedores que se mantenham dentro do seu tempo e,
mais do que isso, encerrem a sua questão com uma pergunta,
para que se facilite a resposta. Neste momento, portanto.
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vamos dar a palavra aos expositores, para responderem ao
questionamento do debatedor, Deputado Marcas Relênto.
O Secretário Walfrido dos Mares Guia - Bom, vou tentar
trazer alguma luz a esse contrato, em três minutos. A
reforma administrativa começou quando o Governador anunciou
a disposição de privatizar o CREDIREAL. Isso foi muito
louvado no primeiro trimestre, porque foi a primeira vez, na
história do Brasil, que um Governador teve a coragem de
anunciar, no primeiro dia do Governo, a privatização de um
Banco centenário. Então, todas as providências estão sendo
tomadas, pois a privatização de um Banco é complexa e gasta
tempo, de um ano e meio a dois anos. Estamos há poucos dias
da publicação do edital definitivo de privatização do Banco
CREDIREAL. Ele só não saiu no dia 28 porque o próprio
Conselho Monetário Nacional, através do Presidente do Banco
Central, solicitou ao Secretário da Fazenda que esperasse
uma outra reunião do Conselho para se clarear a questão do
PROER para os bancos estatais. Então, mandamos, em agosto do
ano passado, um projeto de lei para esta Casa, que o aprovo.:
e nos deu autorização para vendermos o banco, assim como nci
deu autorização para vendermos 18.700.000.000 ações
ordinárias da CEMIG, que correspondem a 33% do seu capital.
O Estado nos deu autorização para acabar com o pagamento das
férias-prêmio em dinheiro, autorização para diminuir os 3%
da FAPEMIG e colocarum valor realizável, que este ano é
0.6%, ano que vem será 0.7% e, a partir de 1998, será de 1%;
assim como nos atendeu em uma série de pedidos. Isso são
medidas da reforma adminstrativa Ela não é um pacote que
vai cair na cabeça de todos nós, surpreendendo o Governo e a
sociedade. Ela vai se dar ao longo de três anos. E uma série
de medidas que o próximo governo, também, vai ter que
continuar fazendo. Ré um ano o Secretário João -leraldo está
preparando com a sua equipe, dentro dessa realidade que foi
mostrada aqui e que é muito diversa da realidade anterior,
um programa de recuperação da receita. Umas cas coisas mais
importantes da reforma administrativa é o aumento da receita
tributária do Estado. Dentro da própria lei do PMDI, está um
dos seis programas estruturantes, como disse, que é a
reforma do Estado. Há ainda a reforma administrativa, a
desoneração do Estado e todo o programa de melhoria da nossa
condição de trabalho.
Esse contrato veio num momento em Que o Governo Federal
através do voto 162 do Conselho Monetário Nacional
estabeleceu mecanismos para que os governos tivessem um
pedaço dos seus déficits financiados, dada a crise que
aconteceu no final do ano, quando a imensa maioria dos
Estados não conseguiu pagar o 13Q salário. Foi para isso e,
além disso, para a rolagem das operações de Antecipações de
Receitas Orçamentárias - ARO - e para programas de
estabilização interna. Pois bem, então, esse voto do
Conselho estabelece uma série de critérios. Veio aqui em
Minas Gerais uma equipe do Governo Federal, pessoas da mais
alta responsabilidade, e tudo isso que está escrito no
contrato não foi imposição do Governo Federal. Aquelas
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coisas que estão escritas lá foram por nós colocadas. O
Secretário da Fazenda, eu, como Secretário do Planejamento,
e o Cláudio Mourão, como Secretário da Administração,
mostramos que tínhamos um plano. Esse plano está aqui, e tem
uma série de detalhes que estamos colocando em ordem, para
diminuir o déficit. Já temos aprovadas uma série de medidas,
algumas inclusive por lei. Tudo isso está em ordem, e é uma
conseqüência da reforma administrativa.
A única questão que colocamos nesse contrato que não tem
uma aprovação ainda é a do BEMGE. Não está colocado que
vamos privatizar o BEMGE. Está colocado que nos
comprometemos a mandar, 90 dias depois da privatização do
CREDIREAL., uma mensagem para a Assembléia que, sendo
aprovada, estimaria que em um ano o BEMGE poderia ser
vendido.
Além do mais, esse contrato tem uma carta, que o Secretário
João Heraldo preparou, que a ele será anexada e que corrige
uma série de questões. Por exemplo, dizem que não podemos
contratar. Ora, serão contratados 870 fiscais, agora, além
de 11.000 professores.
Há uma série de itens que são do contrato padrão e que não
foram impostos pelo Governo Federal. Fomos nós que os
levamos. Qualquer um que estivesse em nosso lugar não teria
muita escolha para fazer. Como já disse, estamos como um
vaso comunicante com o Brasil inteiro, trocando experiências
com todos os Estados, para ver como resolveremos isso. Até
agora, ninguém apresentou uma solução. Nenhuma. O problema
está ai e não tem solução. Estamos procurando resolvê-lo,
passo a passo, com os instrumentos que temos, mas a grande
solução virá quando tivermos as três reformas: a tributária,
a administrativa e a previdenciária, bem como a negociação
do estoque da divida pública.
O Sr. Coordenador - Apesar de a Presidência ter ceterminado
3 minutos para que os palestrantes respondessem aos
questionamentos, como temos perguntas demais a serem feitas,
com muitas pessoas inscritas, faremos, de uma vez só. 4
perguntas ao Vice-Governador, Dr. Walfrido, e gostaríamos
que ele sintetizasse as suas respostas.
A primeira é da Associação dos Funcionários Aposentados de
Minas Gerais, através de D. Maria Helena Fonseca Mansur:
"Por que o atual Governo de Minas, na reforma do Estado,
escolheu para ser massacrado o funcionalismo aposentado, que
já tem, nos seus míseros salários, 8% de desconto bruto para
o IPSEMG? Por que descontar mais 3% do funcionalismo
aposentado, sendo que no âmbito federal essa proposição já
foi rejeitada? Isso não é injusto e despótico para com o
funcionalismo público aposentado?".
A segunda é da Secretaria da Segurança Pública, pelo Bel.
Afrânio Lúcio Vasconcelos, Delegado de Policia. Pergunta:
"Quais os benefícios que serão concedidos á Policia Civil na
reforma administrativa do Estado?".
A outra é do Sindicato dos Servidores da Secretaria da
Fazenda, por António dos Reis Ferre 4 ra: "O Governo não
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avaliou as conseqüências da dispensa sem indenização de
servidores não estáveis?". -
A última é do Sindicato dos Engenheiros de Minas Gerais,
Por Alexandre Heringer Lisboa: "Por que o Governador se
mostra tão forte quando demite seus servidores que ganham
Pouco, mas se mostra tão fraco Quando se trata de defender
os interesses de Minas em nível federal - casos Renault e
Mercedes?'.
O Secretário Walfrido dos Mares Guia - Primeiramente, quero
responder à Profa. Mansur que não estamos com nenhuma
estratégia de massacre. Desconheço qualquer medida de
massacre em relação aos aposentados. Eu, pelo menos, nesses
14 meses de Governo, não participei de nenhuma reunião em
que se discutisse ou solicitasse a sustação de direitos
adquiridos, como está sendo discutido pelo Governo Federal.
Por isso, não há nenhum massacre.
Quanto à questão da possibilidade da cobrança dos 3%, que
só poderá ser efetuada se a lei for aprovada, é porque as
Constituições Federal e Estadual recomendam que o poder
público cobre até 1/3 do que gasta com aposentadorias. E uma
recomendação. Algumas entidades do Estado já cobram isso,
como é o caso da Policia Militar. Esse é um estudo que
estamos fazendo. Trata-se de uma pequena contribuição que
todos dariam para diminuir o déficit. Será urna contribuição
anual da ordem de R$80.000.000,00 a R$100.000.000,00 para a
diminuição do déficit, se essa lei for enviada à Assembléia
e for aprovada. Além do mais, a contribuição seria em
cascata: quem ganha mais pagaria mais, quem ganha menos
pagaria menos.
Então, discordo da minha querida amiga Profa. Mansur quando

diz que há um massacre.
Em segundo lugar, o Dr. Afrânio quer saber dos benefícios
para os que estão na Policia civil. Não tenho condição de
responder-lhe agora, porque não estamos tratando
especificamente da carreira de cada categoria. Mas não
tenham dúvida. Não somente os Delegados mas também os outros
funcionários da nossa competente Policia Civil serão
beneficiados.
Se não conseguirmos fazer os ajustes que precisam ser
feitos em Minas e no Brasil, a inflação vai voltar, e todo
mundo começará a perder de novo. Em longo prazo, no regime
inflacionário, quem vive de salário perde inexoravelmente.
um representante da Secretariada Fazenda pergunta sobre as
dispensas sem indenização. E um assunto que estamos
discutindo em busca de solução. Nesse voto 162 do conselho
Monetário Nacional, existe um financiamento especifico para
indenizar demissões. Estamos tratando disso.
Quarta pergunta: o Governo não demonstra força, sobretudo
quando demite com critérios, mesmo que, eventualmente, haja
erros. Quando houver, temos que reconhecer e rever. Isso não
é ação para demonstrar força.
A fraqueza que o senhor sugere q ue o Governo teve na defesa
dos interesses do Estado na questão da atração de
investimentos não existiu. Discordo completamente de sua
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afirmação. Não depende do Estado A ou do Estado 6 que uma
montadora vã para aqui ou para ali- Chegamos a ótimos termos
na negociação com a Renault, só que ela vai integrar sua
fábrica do Brasil com a de Córdoba, ao sul de Buenos Aires,
na Argentina. Desde o primeiro dia da negociação, eles nos
avisaram desse problema e disseram que a localização no
Paraná era vantajosa em relação a Poços de Caldas. E os
incentivos que oferecemos não foram suficientes para cobrir
a vantagem da localização. Então, como vêem, não houve
nenhuma fraqueza, nenhuma incompetência. Houve uma questão
logística.
Estamos negociando agora com a Mercedes, a cidade de Juiz

de Fora está no páreo, mas a decisão é da empresa. Ela é que
vai dizer onde quer se instalar. Obviamente, existe a guerra
fiscal. Estamos lutando nessa guerra com boas armas; não
estamos parados, mas a decisão é da empresa.
Já que o Pais deixa o empresário que vem para cá livre para

escolher o Estado em que quer se instalar, não há mecanismo
para obrigá-lo ou cerceá-lo. Se fôssemos raciocinar sob o
ponto de vista macroeconômico, todo mundo deveria ir para
São Paulo: é a maior economia, é o maior mercado, tem a
melhor infra-estrutura, é o Estado mais rico. E, no entanto,
a Volkswagen foi para o Rio de Janeiro, por causa do porto,
e a Renault foi para o Paraná, por causa da integração com o
MERCOSUL.
Estamos defendendo os interesses de Minas com tanta
competência que temos R$16.000.000.000,00 de investimentos
já cadastrados, que serão feitos nos quatro anos do Governo
Eduardo Azeredo e que levarão o P16 de Minas dos
R$52.000.000.000,00 atuais para R$70.000.000.000,00. Não
encontro, então, nenhuma substância e nenhum fato nessa
afirmação de fraqueza ou de força.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Renato Barros,
representante da coordenação Sindical
O Sr. Renato Barros - Em primeiro lugar, gostaria de
colocar que a reforma administrativa está embutida nesse
documento. Não há como discuti-Ia sem entrar no mérito desse
documento.
Com relação à demissão de 40% dos servidores públicos,
quais são os critérios que o Governo tem adotado? Aqueles
que temos visto na imprensa: demissões sem nenhum critério
político, autoritárias e sem discussão com as entidades
representantes do funcionalismo, que tanto têm procurado o
Governo.
Quando o Secretário Cláudio Mourão coloca a Questão do
concurso público, tenta desmoralizar um processo pelo qual
estamos lutando seriamente. Ele apresenta outro critério de
contratação de pessoal. Estamos assistindo á terceirização
de alguns setores essenciais, e não se realiza concurso para
auxiliar de serviço. Esse é um dos absurdos a que assistimos
neste Estado.
Outra questão é a da falta de informações sobre os
funcionários. Onde estão os recursos destinados ao censo que
foi realizado?
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Gostaria de alguns esclarecimentos a respeito das
demissões. No dia E de janeiro, o Minas Gerais publicou a
Pensão vitalicia do Governador, que não é aposentadoria, mas
foram demitidos 40% dos servidores para fazer contenção de
custos orçamentários.
A lei da pensão italicia fala em fazer justiça aos ex-
Governadores, mas : Deneficiário é o Governador Eduardo
Azeredo. Juntamente com a sua contribuição para o INSS,
terá, em poucos anos, uma aposentadoria acumulada.
Esses esclarecimentos são importantes para a sociedade

mineira.
Queremos esclarecimentos sobre o que está escrito, porque
as palavras voam, e os escritos permanecem. Esse é um
documento muito sério, onde está colocada toda a reforma
administrativa do Estado e a situação funcional dos recursos
humanos.
Queremos esclarecimentos do Vice-Governador e do Secretário
Cláudio Mourão sobre a entrega de divisas de Minas, com má
administração.
Concluindo, queremos abrir o debate, colocando que o que
estamos discutindo hoje não é uma reforma do Estado, mas o
estabelecimento de um Estado minimo, e isso é inaceitável.
O Sr. Coordenador - Como são várias as perguntas, vamos

conceder mais tempo aos Secretários para respondê-las.
O Secretário Walfrido aos Mares Guia - Gostaria de dizer ao

Sr. Renato Barros que estamos aqui exatamente para responder
e discutir. Não é preciso exigir, aceitamos o convite para
debater, para esclarecer fatos, e não, para fazer denúncia.
Esse contrato não é secreto. Com três dias de assinado, foi
para o Tribunal de Contas Em segundo lugar, ele é
provisório. E, em terceiro, estamos preparando um projeto de
lei que será remetido á Assembléia Legislativa, solicitando
autorização para a contratação definitiva desse recurso. Do
contrário, no dia 31 de abril teremos de pagá-lo. Por isso
precisamos dessa garantia. Não há nada feito ao arrepio da
lei ou escondido.
Nada do que está escrito, em termos de providências, foi
imposto. São providências que estamos tomando corajosamente,
porque é preciso ter coragem para resolver o problema, e não
apenas, para denunciar.
O mecanismo de trepar no banquinho e denunciar é mais
antigo que a serra da Piedade. Temos que propor soluções e
estamos, inclusive, buscando sugestões para encontrá-las.
Não estamos falando apenas de 400 mil pessoas, estamos
falando de 16.500.000 de pessoas que vivem em Minas Gerais
Temos uma pesquisa que mostra o que elas pensam do serviço
público como um todo Temos que pensar na população de Minas
Gerais, e não, em interesses corporativos localizados.
Pedi ao Secretário Cláudio Mourão para iniciar, porque
queria dizer duas coisas. Em relação ao BEMGE, estamos
assumindo o compromisso de mandar uma mensagem. Se tivermos
sucesso na privatização do CREDIREAL, vamos defender, com
toda a convicção, a do BEMGE, porque não existe nenhuma
doutrina neste Pais ou no mundo que prove que o Estado tem
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que ter Bancos. Vamos propor à Assembléia Legislativa a
privatização do BEMGE, respondendo à pergunta do Sr. Renato
Barros. -
Tomar a pensão vitalícia do Governador e lançar isso como
se fosse uma invenção deste Governo, dizer que isso está
sendo feito por interesse pessoal é, no mínimo, desrespeitar
a opinião pública. Essa lei já existe há muito tempo e foi
criada em um passado remoto. Evidentemente, nem todas as
pessoas que ocupam um cargo público de relevância, como o de
Governador ou o de Presidente, têm recursos próprios ou bens
de raiz para sustentar-se depois que largam o poder. Há uma
ética na questão dessa pensão.
E muito bom que ela seja discutida como todas as outras, em
relação às quais não vi nenhuma denúncia. Não é o caso de
concentrar-se em uma pensão, que cabe a pouquissimas
pessoas, aos Governadores eleitos e a suas viúvas ou a seus
cõnjuges, que serão 7 a 9 pessoas, no máximo
simultaneamente, até por estatística, e transformar isso num
cavalo de batalha, iludindo a opinião pública, como se o
Governador tivesse inventado essa lei.
Por que não tocar em um assunto fundamental, que não foi

mencionado até agora, que é o relativo às aposentadorias
especiais, que são vergonhosas? Essa é uma briga ruim, por
isso ninguém denunciou o problema até agora, mas ele já está
começando a ser discutido no Congresso Nacional. Temos de
discutir - e não temos medo de fazê-lo -, temos de enfrentar
o corporativismo, prestigiar as pessoas que trabalham e
apresentar propostas para a solução dos problemas. Essas
denúncias são vazias. Trata-se de um contrato assinado pelo
Governo. Lembro que o Governador Eduardo Azeredo foi eleito;
tem, portanto, poder de gestão. A lei do endividamento do
Estado o autoriza à celebração desse contrato, que é
provisório. O que estão fazendo é apenas um cavalo de
batalha. Voltarei a esta Casa, juntamente com o Secretário
da Fazenda, mc momento ade quado, para defender esse
contrato.
O Secretário Cláudio Mourão - Sr. Renato Barros, quanto aos
critérios de demissão, gostaria de lembrar que a função
pública compreende os servidores que foram admitidos sem
concurso, sob o regime celetista, e que, em 1990, passaram
para o regime jurídico único. Portanto, são demissiveis. O
critério utilizado foi o do desempenho de cada servidor.
Quanto ao concurso público, volto a dizer o que disse
anteriormente: essa não é - nem deve ser - a única forma de
admissão, o que não significa admissão de forma espúria. Há
possibilidade de existirem outros critérios de seleção
pública além do concurso público. As regras vigentes para
este não impedem que pessoa alguma participe de um concurso.
Exemplo: aquele que possui excesso de qualidades para um
cargo, do ponto de vista da administração de recursos
humanos, é pior do que o que apresenta falta de qualidades,
porque o primeiro será um eterno insatisfeito no cargo.
Tive oportunidade de dizer, antes, que vamos buscar a
seleção adequada. A reforma federal já prevê uma mudança nos
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critérios de admissão, e o concurso público não mais será o
único meio para isso. Será permitida também uma, forma de
seleção pública que não siga as regras do concurso.
Quando disse que não temos informações sobre os servidores,
quis dizer que não temos informações sistematizadas no
cadastro da folha de pagamento. O censo foi um trabalho
independente. Precisamos integrar todas as informações
necessárias para uma gestão de recursos humanos na ficha
funcional de cada servidor. Esse trabalho está sendo
realizado.
O Sr. Coordenador - Temos duas perguntas, da mesma
natureza, endereçadas ao Presidente da Assembléia, Deputado
Agostinho Patrús. Passo a ler a pergunta feita pela
Associação de Defesa dos Usuários Contribuintes - ADUCON - e
pelo Sindicato de Especialistas de Ensino e de Gerentes
Públicos: "Temos um Secretário de Estado que diz que não vai
cumprir a Constituição e um Ministro que chama os
funcionários públicos estáveis de vagabundos. Corno poderemos
acreditar nesses Governos? D projeto de reforma
administrativa do Estado é importantíssimo, porque vai
interferir na vida de todo cidadão. Por isso, gostaríamos de
saber se poderíamos obter uma cópia dele para submetê-lo a
uma análise dos técnicos dos setores jurídico e politico da
uFMG e da PUC".
O Sr. Presidente - Certamente, ofereceremos cópia dos

projetos, uma vez que eles são públicos. Não na nada que não
seja público na Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Por
outro lado, não cabe ao Presidente desta - que não é censor
de quem quer que seja - fiscalizar o que dizem os membros do
Executivo. -
Quanto ao projeto de reforma administrativa, esclareço que

os vários projetos que nos estão sendo encaminhados estão
sendo discutidos. Há um compromisso da Mesa, das comissões,
dos Lideres de todos os partidos no sentido de que todos os
projetos encaminhados à Assembléia Legislativa serão
exaustivamente discutidos nas comissões, serão ouvidas as
autoridades e as entidades representativas dos funcionários.
Somente depois disso serão trazidos a Plenário e,
posteriormente, encaminhados à satção do Governador, se
aprovados. Se rejeitados, serão arquivados nesta Casa.
Portanto, mais uma vez, quero afirmar que a Assembléia
mineira está procurando - e este debate é um exemplo disso -
chamar a sociedade para conosco, aqui, discutir e debater,
até mesmo para possibilitar aos Deputados melhores condições
de exercer o seu direito de voto, no momento adequado. Isso
já aconteceu em diversos ciclos de debates, como, por
exemplo, sobre o saneamento básico, que gerou uma lei; sobre
a educação, sobre a saúde e sobre as subvenções sociais.
Este último também gerou urna lei, que está em vigor e que
veio a corrigir diversas distorções nessa área, oriunda do
debate com mais de 400 entica:es assistenciais. Estas aqui
vieram, fizeram suas propostas, e os Deputados,
posteriormente, fizeram uma lei que hoje cumpre seus
objetivos.
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O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Deputado Gil Pereira.
O Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, Deputado Agostinho
Patrús, Vice-Governador Walfrido dos Mares Guia, na pessoa
de quem cumprimento os demais Secretários que se fazem
presentes; Srs. Deputados, imprensa, minhas senhoras e meus
senhores, gostaria de saber, Sr. Vice-Governador, sobre a
demissão voluntária. Por que o Estado não manda a esta Casa
um projeto de lei de demissão voluntária? Os Estados de São
Paulo e do Rio mandaram seus projetos às respectivas
Assembléias Legislativas.
Uma outra questão diz respeito à rivalidade que está

havendo hoje entre os Governos dos Estados de Minas e de São
Paulo. Antigamente, havia a "política do café-com-leite".
Hoje, parece que o que existe é a "política da briga do café
com o leite". São Paulo está fazendo o contrário do que
Minas está fazendo. Enquanto Minas privatiza o CREDIREAL e o
BEMGE, São Paulo quer pegar alguns bilhões de dólares para
estatizar, de novo, o BANESPA. Então, acho que a rivalidade
está nesse sentido. Minas está agindo corretamente. Quero
parabenizar o Governador Eduardo Azeredo e os Secretários
por essa reforma administrativa. Sua posição está sendo
coerente com o que o Brasil necessita hoje. O Estado de São
Paulo, por ter Ministros e o Presidente da República, está
fazendo o contrário: quer bilhões de dólares, que poderiam
ser investidos na educação e na saúde, para estatizar o
BANESPA. Assim, acho que o grande questionamento da
população de Minas se relaciona com isso.
O Secretário Walfrldo dos Mares Guia - Vou responder á
segunda parte da pergunta do Deputado Gil Pereira. O
Secretário João Heraldo me pediu para responder à primeira
parte, a da demissão voluntária, porque isso faz parte do
Voto nQ 162 do Conselho Nacional. A questão de Minas e São
Paulo me permite trazer ã luz um assunto sobre o qual parece
que ninguém refletiu ainda. E a primeira vez, na história.
que São Paulo dá incentivo fiscal para disputar o mercado de
atração de investimentos. Isso nunca aconteceu antes.
São Paulo é muito forte e pujante. E foi graças ao ex-
Presidente Juscelino Kubitschek que conseguiu essa pujança.
Como supremo magistrado do Pais, ele percebeu que a água
corria para São Paulo naquele momento e que lã é que a
indústria automobilística tinha de ser feita. E fez certo,
por causa dos portos e da facilidade de competição naquela
época. Agora, essa é a primeira vez que São Paulo joga a
toalha no chão. Sai da sua empáfia e, para não perder
investimentos, admite dar incentivo fiscal também.
E importante que a imprensa registre isso. Isso mostra que
Minas Gerais já não é tão fraco como era antes. O Paraná
está fazendo agora o que Minas fez em 1970, Quando o então
Governador Rondon Pacheco entrou com US$360.000.000,00 -
hoje seriam mais de US$1 .000.000.000,00 - para ser sócio da
FIAT. E foi muito criticado. Pode ser que muita gente deste
Plenário o tenha criticado na época. Agora, 22 anos depois,
a FIAT é a maior empresa de Minas Gerais, o maior pagador de
impostos e o maior empregador individual. Ninguém, em Minas,
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dá mais emprego que a FIAT individualmente, nem mesmo a
CEMIG ou a PETROBRAS A FIAT fatura, em Minas Gerais, mais
de US$5M00.000.000,00 por ano e dá quase 20 mil empregos
diretos. Então, São Paulo e Minas não estão brigando. Minas
tem uma lei de incentivo fiscal, aprovada por esta Casa. E
uma lei moderna. São Paulo copiou nossa lei e, agora, está
disputando conosco a Mercedes.
Estamos confiantes, a menos que haja alguma surpresa. Há
uma chance real de a Mercedes vir para Juiz de Fora. Mas a
decisão é dela, não é de Minas, nem de São Paulo, nem do
Presidente da República. Não há como querer que ele entre no
processo. A empresa tem que fazer ainda uma análise de
custo/beneficio. O Deputado me propicia trazer à luz esses
esclarecimentos. São Paulo está reconhecendo sua fraqueza.
Não estou aqui para defender os interesses de São Paulo,
mas, pelo menos, vou elucidar, e isso é minha obrigação,
porque conheço os fatos, O Governo Federal não deu
R$7.000.000.00 para São Paulo. Ao longo de 12 anos, ele veio
pagando com a taxa de redesconto do Banco Central o furo do
BANESPA, que veio de três governos anteriores. Isso hoje
monta em R$15.000.000.000.000,00. O Governo de Minas não
deve um tostão a seus Bancos, nem ao CREDIREAL nem ao BEMGE.
São Paulo está fazendo um contrato, o qual nós dois
conhecemos. Desses R$15.000.000.000.000,00 que o Governo de
São Paulo deve ao BANESPA, e este deve ao Banco Central,
R$7500.000.000,00 estão sendo pagos pelo Estado. O Governo
de São Paulo está pagando R$100.000.000,00 por mês durante
30 anos. Isso está sendo feito para equilibrar a situação. E
uma estratégia Que o Governo Mário Covas adotou. Ele ficou
com o Banco, ao invés de privatizá-lo. Nos últimos cinco
dias, a imprensa tem dito que ele está desistindo e vai
privatizá-lo. Existe essa luta de São Paulo com Minas, e não
de Minas com São Paulo. Nós já tínhamos a lei, quem a copiou
foi São Paulo.
O Secretário ,João Heraldo Lima - Queria esclarecer o

seguinte sobre a demissão voluntária: vamos também remeter a
esta Casa um projeto de lei especifico para isso. O que es:
acontecendo no Brasil, hoje, é o seguinte: esse mesmo Von
nQ 162/95 do Conselho Monetário Nacional, que abrigou esse
contrato que assinamos, estabelece as mesmas condições para
a assinatura de um possível contrato para demissão
voluntária. Até o momento, um Estado brasileiro já assinou,
que foi o Rio Grande do Sul. Os recursos para a demissão
voluntária são emprestados pela CEF e vão diretamente para a
conta do demitido. Isso n=- circula pelo Tesouro Estadual. O
funcionário demitido ar-=senta-se numa agência da CEF,
comprova sua situação e recebe um crédito correspondente à
sua indenização. Pensamos em fazer isso, mas gostaria de
dizer o seguinte: esse projeto de demissão voluntária que o
Rio Grande do Sul já assinou, e o Espirito Santo irá assinar
em breve, faz parte do mesmo voto do Conselho Monetário
Nacional., que abriga esse contrato, objeto dessa polêmica.
O Secretário Walfrfdo dos Mares Guia - Só queria
acrescentar que, nesta Casa, há um projeto em análise, de
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autoria do Deputado José Bonifácio. Este não tem o
financiamento, como lembra aqui o Secretário, mas estamos
discutindo essa questão-
0 Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o Deputado
Durval Angelo.
O Deputado Durval Ângelo - A nossa bancada encaminhou
também um projeto regulamentando a questão da compensação
indenizatõria, prevista no art. 57 da Lei nQ 1.150. Estamos
aguardando a sua publicação.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr, Marco Aurélio,
representante do SINDIPIJBLICOS.
o Sr. Marco Aurélio - O debate está bem claro e objetivo.

Quero já deixar registrado que todas as questões que estamos
levantando não são pessoais. Quero deixar registrado também
meu respeito pessoal ao Governador, a todos os Deputados, a
todos os componentes da Mesa e a todas as pessoas aqui
presentes.
O que estamos discutindo é a posição política, aliás
encontro-me numa situação até paradoxal, porque tenho a
honra de trabalhar com o Dr. João Paulo Pires, Assessor do
Governador para assuntos sindicais. No entanto, também tenho
a honra de ser Diretor Jurídico do SJNDIPUBLICO-MG. Quando
vejo questões políticas que envolvem a vida das pessoas,
fico muito preocupado. Inclusive, lamento a morte de um
funcionário da Secretaria da Fazenda, que teve um colapso
logo que soube das demissões. Então, entendo que essas
questões todas que estão sendo discutidas mexem com a vida
das pessoas.
Antes de mais nada, tem de haver o respeito pessoal. E o
mesmo respeito pessoal que tenho pelos integrantes do
Governo tenho pelo Sr. Paulo, pai de duas crianças de .6
meses, que foi demitido com o salário de R$105,00; pela O.
Francisca, que requereu a aposentadoria, estava em
afastamento preliminar e foi demitida da Secretaria da
Fazenda; e por todos os demitidos que agora estão lá no
sindicato, desesperados porque não têm bens de raiz para se
manter.
Por infelicidade, o Secretário Cláudio Mourão - sei que não

foi intencional - deu uma entrevista dizendo que o servidor
foi demitido por incompetência, indo contra a legislação
trabalhista, que proíbe o patrão de colocar na Carteira de
Trabalho o motivo da demissão. Que empresário vai admitir um
servidor que foi demitido, segundo o Secretário, por
incompetência? Essa questão tem que ficar clara, pois diz
respeito a todas as pessoas da sociedade.
Quero registrar aqui que o nosso companheiro Carlos Campos,
Presidente da CUT, foi eleito democraticamente pelos
trabalhadores e não é Presidente de plantão.
Entendo que a discussão da reforma administrativa do Estado
não está dissociada das visões políticas da sociedade. E
impossível discutir reforma administrativa, com todos os
projetos muito bem apresentados pelo Vice-Governador, sem
antes discutirmos a reforma tributária. Portanto, Vice-
Governador walfrido dos Mares Guia, discutir a reforma
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tributária para fazer redistribuição de riqueza no Pais é
briga ruim. Queremos enfrentar essa discussão. Se o Estado
está enfrentando problemas de caixa, somos os primeiros a
defender a racionalização, mas, antes, tem de ser discutida
• reforma tributária.
Quero dizer que vou requerer ao Ministério Público Estadual

• abertura de inquérito para apurar a prática de crime a mim
atribuida pelo Governador, porque ele disse que o sindicato
que estou representando se apropriou indevidamente de um
documento que foi público.
Finalmente, peço ao Vice-Governador, ao Secretário Cláudio

Mourão e ao Secretário João Heraldo a revogação imediata das
demissões dos servidores públicos. Ora, a demissão de 500
servidores com salário de R$200,00 não vai resolver o
problema do Estado. Peço ao Presidente da Assembléia
Legislativa, Deputado Agostinho Patrús, que sejam tomadas
medidas legais para revogar, imediatamente, essas demissões.
As demissões estão previstas no contrato, que está ilegal,
segundo o Presidente da Assembléia. Muito obrigado-
0 Secretário Cláudio Mourão - Explicamos aqui as razões Que
nos levaram a demitir o pessoal de função pública.
Evidentemente que qualquer processo de demissão é
traumático. Não desconhecemos isso. No entanto, foram
medidas que precisamos tomar e o fizemos. Não disse que
alguém estava sendo demitido por incompetência. Disse que os
critérios que nortearam a demissão foram os critérios do
desempenho. O desempenho implica uma série de coisas, Quais
sejam, ass-:'iidade, pontualidade, desempenho e competência.
O Secretário WalfrIdo dos Mares Guia - Sr. Marco Aurélio,

somos favoráveis a que a reforma tributária seja discutida.
Sã que antes de se fazer reforma tributária em Minas Gerais,
é necessário que se faça a reforma tributária nacional.
Então, o que estamos fazendo é a gestão da máquina da
Fazenda para melhorar a arrecadação, combatendo a sonegação.
O Governador Eduardo Azeredo tem defendido cristalinamente,

desde o primeiro dia do seu Governo, a necessidade das três
reformas. Inclusive, tem colocado para a Bancada de Minas
Gerais -, sou testemunha ocular disso -, reiteradas vezes,
independentemente de partidos estarem apoiando ou não, a
importância e a necessidade dessas reformas serem
discutidas.
Temos um nó na questão tributária nacional. Essa briga de
incentivos é por causa da reforma tributária. A aliquota
aqui é 18%, em outro Estado é 8%, a interestadual é 12%. O
Estado de Goiás faz manobra contra o CONFAZ e fere a
legislação tributária; Minas Gerais não faz porque isso é
perigoso e perde investimentos. Então, todo o mundo está
perdendo com isso. Temos feito o que podemos, que é
solicitar de nossa Bancada, reiteradamente, o apoio à
discussão da reforma tributária, porque sabemos que ela é
essencial para o equilibrio das contas públicas e ainda para
resolver o problema de uma divida de bilhões de reais. A
divida mobiliária, referida aqui pelo Secretário João
Heraldo, chega a R$7.000.000,00, sendo que, em 1988,
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recebemos menos de R$1.000.000,00. A correção monetária e os
juros desse dinheiro chegaram a R$7.000.000,00. Há nove anos
que não entra, no Tesouro, um centavo da divida mobiliária.
Estamos querendo trazer um projeto de lei para a Assembléia,
para discutir a reforma tributária de Minas, depois que
tivermos espaço para fazer isso com a reforma tributária
nacional.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel

Martini
O Deputado Miguel Martini - Gostaria de parabenizar todos
pelas exposições que foram bem elucidativas. Existem algumas
questões que precisam ser enfrentadas na sua real dimensão.
Só assim poderemos resolvê-las. Temos que ser realistas.
Nenhum governo tem vara de condão que magicamente resolva os
problemas. Anotei algumas questões que foram colocadas aqui
pelo PT, que muito tem contribuído para a democracia, porque
a discussão sempre esclarece, sempre acrescenta. Mas algumas
questões, como a dos bancos estaduais, sempre foram motivo
de evasão de recursos e de sua utilização indevida, de
desonestidade, em quase todos os Estados da Federação. Está
ai o exemplo do BANESPA. Então, acabar com os bancos
estaduais deve ser positivo, porque seriam eliminadas as
influências políticas nos desvios. O caso da MinasCaixa,
ocorrido em Minas Gerais, prejudicou a sociedade.
Por outro lado, a saúde, as estradas, a educação, a infra-

estrutura básica, tudo tem problemas. Mas como resolver tudo
isso se não há recurso? Não há nenhuma mágica. E preciso
reduzir as despesas para que as receitas aumentem. Não há
outra alternativa. Estou contente porque, como governista, e
consciente do meu papel como parlamentar, devo estar
preocupado com os 16 milhões de mineiros, e não com um grupo
menor. E preciso evitar, juntamente com o Governo, que
alguma injustiça seja cometida Parabenizo o Governo porque,
em algumas ações que fugiram de seu controle, ele retroagiu.
Temos que enfrentar a realidade. E isso não é privilégio do
Governo Eduardo Azeredo. Um governo que aplicou 45% em
educação é um governo que está pensando na sociedade. Um
governo que gastou em saúde duas vezes mais do que era
obrigado pela Constituição demonstra que está preocupado com
a ação social. Queria, então, colocar essas questões que
sentimos profundamente. Penso que o Governo poderá rever
algumas demissões porque realmente elas não vão acrescentar
muito ao Estado. Mas essas reformas são necessárias.
Era isso o que eu queria dizer. Agora, eu perguntaria ao

Vice-Governador Walfrido dos Mares Guia: quanto pretende
economizar o Governo com essas reformas e quanto espera
acrescer á receita com o recolhimento das sonegações que
existem?
O Secretário WalfrlØo dos Mares Guia - Bem, Deputado, para
responder, vou ler uma lista, embora quase todas as coisas
que aqui estão já sejam de conhecimento público.
Neste ano de 1996, em Que esperamos que se venda o Crédito

Real... Bem, vou tirar a receita do Banco de Crédito Real,
porque estamos separando a receita da venda desse Banco para
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amortizar as operações de hábito, as que ainda sobram, as
antecipações de receita orçamentária. -
Então, vejamos uma rápida lista. Reversão de dividendos da
CEMJG para o Tesouro (a CEMIG nunca pagou dividendos ao
Tesouro, mas, no ano passado, esta Assembléia aprovou lei
pela qual o acionista da CEMIG, o Tesouro, pode receber
dividendos, sem prejuizo do desenvolvimento da empresa): é
da ordem de R$70.000.000,00; suspensão da conversão em
espécie de férias-prémio: R$35.000.000,00; corte de 20% dos
cargos comissionados da administração direta:
R$12.000.000,00 por ano; proibição de horas extras:
R$5.000.000,QO por ano; proibição de substituições:
R$2.000.000,00 por ano; terceirização do transporte:
R$3.500.000,00 por ano; corte de 20% na folha da
administração direta: R$60M00.000,Oo por ano; corte no
custeio ( que está em curso, inclusive): R$100000.000,00;
reversão para o Fundo Penitenciário das taxas judiciais:
R$20.000.000,Oo por ano; retomada da cobrança da taxa de
segurança pública: R$48.000.000,00 por ano; reversão para o
Tesouro dos dividendos da COMIO: R$10.000.000,00 por ano. A
soma de tudo isso perfaz R$350.000.000.00, o equivalente ao
pagamento do décimo-terceiro salário dos servidores.
Tudo isso, sem contar com a questão previdenciária, sem
contar com outras medidas que temos que tomar e sem contar
com a privatização, pois não quero colocar receita da
privatização para pagar custeio - queremos usá-la para dar
contrapartida aos financiamentos internacionais, para o
SOMA, para o PROSAN, para o PAPE, para o Pró-Qualidade, para
o Jaiba 1, para o Pró-Floresta e para mais uns três
programas internacionais já aprovados, que são: as estradas
vicinais (R$300.000.000,00), o Pró-Saúde (R$150.000.000,00)
e a irrigação do Jequitinhonha (R$80.000.000,00).
Nenhuma dessas providências atinge soma gigantesca, exceto

o corte do custeio, que realmente fizemos na administração
direta - restringimos em coisa da ordem de R$9.000.000,00 o
custeio das secretarias; durante os meses de dezembro e
janeiro, negociamos caso a caso. Isso é além do orçamento,
ou seja, a menos do orçamento. Então, estamos trabalhando no
limite.
Assim, essas medidas já nos economizam uma folha Na
verdade, temos que economizar mais, pois o nosso déficit é
maior do que uma folha. Agora, o que temos que fazer é a
mesma coisa em tudo. E como se tivéssemos centenas de
torneiras, todas vazando: umas jorrando, outras, com a bucha
quebrada, e outras, velhas; o que se tem a fazer é mexer em
todas elas. Não tem nenhuma grande economia, não tem
ninguém... O certo é que podemos afirmar com segurança: é
impossivel fazer-se uma única grande economia no Estado.
Mesmo que vendêssemos o melhor patrimônio que temos, só
poderiamos vendê-lo uma vez; e depois?
Então, temos de tomar todas as medidas de racionalização,
porque o número de funcionários do Estado é imenso. O
Secretário Cláudio Mourão mostrou aqui uma tabela cue trazia
umas das coisas mais importantes desta reunião: 36 da folha
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já está comprometida com o pessoal 12%, com os outros
Poderes (são 47); e 33%, com a educação. O orçamento da
educação, como o senhor lembrou muito bem, - é de
R$2.000.000.000,00. Não vamos fazer economia com a educação;
o que vamos fazer é racionalizar; nunca diminuir, de forma
nenhuma. Bem, até aqui, já estamos nos 80%. Para as
polícias, são mais 10%, chegando a 90%. Para a saúde, são
mais 6 ou 7% do orçamento total, chegando quase aos 100%. Ou
seja, sobra um espaço mínimo[
Quer dizer, não é com a política de demissão que vamos
resolver o problema do Estado, mas o problema do Estado - o
desajuste - é tão grande que temos que usar todos os
recursos que pudermos. Por exemplo, o aumento da receita
será, seguramente, se tratado isoladamente, a maior
contribuição para o ajuste. Mas, e se a receita chegar ao
máximo, como esperamos que chegue, e nem assim conseguirmos
pagar a conta? E por isso que temos que trabalhar nos dois
pratos da balança, como disse V. Exa. : no custo e na
receita.
Agora, não temos nada a esconder. Nesses três anos,
realmente teremos que fazer tudo isso em parceria.
O Sr. Coordenador - Temos duas perguntas inscritas, mas
vamos formalizá-las de uma única vez para que o Secretário
Cláudio Mourão possa respondê-las. Uma é da Associação
Mineira de Defesa do Ambiente, que pergunta: "De que
mecanismos dispõe o Governo para monitorar e punir o mau uso
dos recursos e do aparato público?" A outra pergunta é da
Associação dos Professores Públicos de Minas Gerais: "Quando
serão nomeados os professores P1 concursados e quando serão
realizados concursos públicos de serviçais e secretários de
escola que já se inscreveram há mais de um ano?'
o Secretário Cláudio Mourão - Os mecanismos da punição são
os da correição administrativa, que também estão inseridos
no nosso projeto de reforma, porque também a nossa correição
administrativa age de forma centralizada em Belo Horizonte,
fazendo com que comissões de advogados e de funcionários da
Correição se desloquem por todo o interior de Minas Gerais.
Com isso, os processos de correição administrativa demoram
demais. Essa área precisa ser agilizada, mas os mecanismos
de que dispomos são os mecanismos da correição
administrativa.
Está em fase final a questão dos professores concursados. O
concurso já foi elaborado e, em 30 dias no máximo,
começaremos a nomeá-los. Os serviçais não serão nomeados
enquanto não sair a reforma administrativa federal, porque
muitos dos inscritos no concurso para serviçal são pessoas
portadoras de curso superior, que não vão resolver o
problema do Estado, e cuja nomeação não resolverá o problema
dos serviçais que ora ocupam o cargo como designados. Por
essas razões, esperaremos a reforma para mudar os critérios
desse concurso público. E só isso.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Presidente da AMAJE -
Associação dos Municípios da Microrregião do Alto
Jequitinhonha, Sr. Gilber Félix Coelho.
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O Sr. Gilber Fêlix Coelho - Respeitando todos os
pensamentos e pontos de vista até agora manifest.ados aqui
neste Plenário e os que virão se manifestar, temos a certeza
de que os nossos posicionamentos também serão considerados,
embora saibamos que ninguém é obrigado a concordar com eles.
Em face disso, entendemos que antes de qualquer debate é

preciso que elaboremos, nem que seja mentalmente, alguns
itens. Entre eles, pensamos que, antes de um debate, temos
que fazer algumas reflexões. Numa dessas reflexões, conclui,
e é verdade, que qualquer medida de saneamento que equacione
os problemas, quando estamos no gerenciamento da coisa
pública ou da coisa privada, é traumática. As vezes, temos
que tomar medidas que desagradam a determinados grupos. Mas
temos que estar imbuídos do nosso trabalho, na solução do
problema maior, do problema conjuntural, do problema de
todos, do problema de 16.500.000 habitantes de Minas Gerais.
Por Isso, nós, antecipadamente, aceitamos participar desse

debate e consideramos excelente esta oportunidade que nos é
oferecida, para que todos os segmentos aqui representados
debatam e reivindiquem posições que os atendam, é claro. Mas
é preciso que esses segmentos também pensem no conjunto
maior: a sociedade mineira, pois toda ela está ávida por
solução de problemas que são gravíssimos. Temos que
direcionar a nossa argumentação ao enfoque político, ao
enfoque do momento, que são as eleições municipais O
enfoque do atendimento de grupos, parece-me não ser o melhor
caminho.
Parabenizo esta Casa, o Centro de Cronistas Parlamentares e

Políticos, a sociedade aqui representada e também o Governo
de Minas Gerais, que nos tem trazido a impressão de ser um
governo sério, de um governo aberto, q •€ aqui se coloca para
ouvir, para prestar esclarecimentos, para fornecer números e
dados. Sabemos que esta Casa tem atribuições, como as de
legislar e fiscalizar as ações do Executivo, e temos a
impressão clara de que este Governo é sério e, certamente,
não fará coisas ao arrepio da legislação.
Por achar que este debate é uma Oportunidade de aproximação
entre a sociedade civil e as decisões do Governo e,
considerando-se que um dos objetivos da reforma
administrativa é a descentralização por meio de instalação
de administrações microrregionais, pergunto, por final, ao
Vice-Governador Walfrido dos Mares Guia, Secretário do
Planejamento, se já há um cronograma preestabelecido para a

e instalação dessas microrregiões, pois isso, a nosso ver,
facilitará a administração do Estado. Muito obrigado pela
oportunidade,
O Secretário Walfrido dos Mares Guia - Por coincidência,
Sr. Gilber, na última terça-feira, o Governador recebeu da
Secretaria de Planejamento, com assessoria do Dr. Paulo
Haddad, a proposta das cinco primeiras instalações.
Oferecemos várias alternativas, cinco das quais entre elas,
com justificativas técnicas para as respectivas indicações,
para, imediatamente, começarmos a implementaçãc das
administrações regionais. Queremos conduzir o processc oasso



452

a passo, para aprendermos, obviamente á medida que formos
montando as cinco primeiras, as dificuldades que o processo
apresenta, a fim de encontrar para cada uma delas á solução
adequada. O desejo do Governador é que, ao longo do mês de
abril, comece a instalação dessas cinco primeiras unidades.
o Sr. Coordenador - Com a palavra, o Deputado Carlos

Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Sr. Vice-
Governador, Srs. Secretários, Deputados, senhoras e
senhores, quando recebemos um telefonema da Associação de
Municípios da Área Mineira da SUDENE, ontem; quando tivemos
a presença do Cel. Comandante do Corpo de Bombeiros do
Estado de Minas Gerais, que nos solicitou recursos por meio
de subvenção social, para comprar um veículo de resgate,
para atender principalmente os acidentados do Norte mineiro;
quando participamos, como ontem, no gabinete do Secretário
de Saúde, de reuniões com representantes de hospitais
responsáveis pelo atendimento de urgência e emergência no
Município de Montes Claros, e também com autoridades de
Governador Valadares, cidades-pólos, Uberaba e Uberlândia;
quando observamos atitudes iguais a essas, entendemos o
porquê da necessidade das reformas administrativa e
tributária, da reforma do Estado de Minas Gerais.
Acho que esta Casa tem que avançar no seu posicionamento.
Temos que encarar esta reforma do Estado como um todo e
estamos observando que oportunidade igual a essa é
importante, é interessante, pois este é um debate que está
nos esclarecendo, esclarecendo a opinião pública de Minas
Gerais. Esta Casa, no entanto, tem que ousar mais. Temos que
nos aprofundar mais nesses temas. Não podemos limitar as
nossas ações parlamentares, como Deputados, apenas a
debates, embora de alto nível como este.
Gostaria de sugerir ao Presidente da Comissão de
Administração Pública, Deputado Ajalmar Silva, que ele
possa, dentro desses três temas propostos - a reforma
administrativa, a desoneração do Estado e, principalmente, a
valorização dos servidores públicos - levar esta Casa a
esgotar todas as oportunidades de debate e de discussão
ampla. Entendemos que o fórum de debates é esta
Casa Legislativa. Aqui, sim, temos a obrigação, o direito e
a grave responsabilidade de discutir todos esses temas. E
não vamos nos furtar a esse compromisso.
Teria uma pergunta a fazer ao Secretário Walfrido, mas a
transfiro ao Secretário João Heraldo, que está na cabeça de
todo o povo de Minas Gerais. Minas Gerais está satisfeita
com o tratamento do Governo Federal? Gostaria de saber se é
essa a visão do Executivo, do Governador, dos Secretários de
Estado, se Minas está satisfeita com o tratamento dispensado
ao nosso Estado. Porque não é ISSO Que ouvimos anteontem da
maioria dos Deputados Federais que estavam aqui, debatendo a
questão da saúde, juntamente com o Governador, com o
Ministro da Saúde, Adib Jatene, e com a sociedade mineira.
O Secretário João Heraldo Lima - Posso avaliar com limites
essa questão- 0 Governador tem laços de amizade pessoal com
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o Presidente da República. Eles pertencem ao mesmo partido e
foram eleitos, pelo menos do ponto de vista das questões
nacionais, com a mesma plataforma. O maior ativo que, hoje,
queremos preservar,- e tenho a certeza de que o Governador
Eduardo Azeredo também quer - é a estabilidade da moeda e o
sucesso do Plano Real como forma de combate á inflação. Sob
esse ponto de vista, penso que há uma perfeita e total
sintonia e convergência de opiniões. Portanto, o Estado de
Minas Gerais apóia a forma de condução da política
econômica. Existem, no entanto, questões que, do oonto de
vista regional, apresentam dificuldades, principalr.ete de
ordem econômica, como a do Banco Econômico e a do ENESPA,
que a todo momento expõem não só o Governo de Minas, mas
também os de outros Estados a esse tipo de cobrança e de
indagação. Quero lembrar que as duas questões citadas aqui,
como exemplo, a do BANESPA e a do Banco Econômico, não foram
ainda resolvidas, e nós não conhecemos exatamente os seus
termos. Tivemos, como disse o Vice-Governador, acesso a
versões preliminares de um possível contrato entre o Governo
de São Paulo e o Governo da União. Se o Governo de Minas
estivesse, digamos, em situação semelhante naquele tipo de
negociação para manter um Banco estatal, diria tecnicamente
para o Governador entregar o Banco estatal para o Governo
Federal e se livrar do problema. Quer dizer, é muito difícil
avaliar a perspectiva de cada Governo individualmente. E
comum ouvir essa questão o Governo está atendendo a São
Paulo, o Governo está atendendo á Bahia, o Governo está
atendendo ao Rio de Janeiro. Não é bem assim. Há muito mais
versão ar que fato nisso ai. São Paulo não foi atendido
ainda, nada foi assinado. Foi aprovado na Assembléia
Legislativa o projeto de recuperação do BANESPA, mas não foi
aprovado ainda no Senado, que está discutindo a questão.
Somente uma parte da recuperação do BANESPA vai custar, como
disse o Vice-Governador - e vimos os números -
R$100.000.000,00 por mês ao Estado de São Paulo. durante 30
anos. Quer dizer, se se considera isso uma ajuda do Governo
Federal, é uma questão de perspectiva. O Governo Federal não
está doando recursos para o Governo de São Paulo, está
apenas emprestando a ele tais recursos. Em síntese, em minha
avaliação, não penso que esteja havendo tratamento
privilegiado a nenhuma das unidades da Federação, sob o
ponto de vista econômico e financeiro. Minas Gerais é sempre
bem atendido, foi o prime' -o Estado a ter acesso ao Programa
de Reestruturação Financ'ra do BNDS, foi o primeiro Estado
a propor uma renegociação para a divida mobiliária, que, por
outras razões, o Governo Federal ainda não pode aceitar,
enfim, temos sido tratados com respeito e à altura da
tradição e do nome de Minas Gerais.
O Sr. Coordenador - Como o nosso tempo está ficando
escasso, vamos passar a palavra, em seguida, aos Srs.
Severino Francisco, do SINDIFISCO, e ao Deputado Gilmar
Machado, para que eles possam formalizar as suas perguntas.
O Sr. Severino Francisco - Antes de formular a minha
questão, é necessário um esclarecimento, em virtude da



454

resposta do Vice-Governador ao Renato, da Coordenação
Sindical, sobre a pensão mensal vitalícia do Governador
Eduardo Azeredo. O que estamos vendo na equipe do Governo é
uma tentativa de mascarar o que de fato ocorreu. Entendemos
isso como um fato muito grave, principalmente quando vemos
essa equipe do Governo alardeando a crise financeira do
Estado e demitindo funcionários com vencimentos de R$100,00
a R$110,00, ao mesmo tempo em que concede urna pensão mensal
vitalícia ao Governador. O que ocorreu de fato é que a
Constituição de 1988 acabou com essa prática de pensão
mensal vital icia para Governadores.
O Governador Azeredo, de forma camuflada, aproveitando a

Lei nQ 12.053 do Ministério Público, estabeleceu, daqui para
a frente, essa pensão.
Há duas inverdades sendo ditas. A primeira é que se trata
de uma aposentadoria especial. Não é aposentadoria. E uma
pensão mensal, vitalícia, a partir do momento que o
Governador deixar o cargo. E a segunda é dizer que isso já
vinha ocorrendo. Essa prática tinha acabado a partir da
Constituição Federal de 1988, e foi restabelecida, agora,
com a sanção dessa lei.
A questão que queria encaminhar, na verdade, já teve
resposta depois da leitura desse contrato. Nós, da
fiscalização, não estávamos entendendo a razão de demissões
de "chapas". Chapa é o auxiliar de fiscalização que ganha
de R$120.00 a R$150,00 e que trabalha na descarga e na
recarga de caminhões, veículos sob a ação fiscal. Estávamos
com dificuldade de explicar a eles o que representavam para
a economia e para as finanças do Estado essas demissões,
principalmente tendo em vista a contratação de 700 fiscais,
agora. Então, não seriam eles mais necessários ainda à
prática da fiscalização? Com a leitura desse contrato, tenho
a resposta. Na verdade, essa é uma imposição da Caixa
Econômica Federal e do Governo Federal.
Só fico com dificuldade de explicar a eles Que, na verdade,
o recebimento do 13Q salário do funcionalismo público
implicou a demissão deles e de outros servidores de pequenos
ganhos.
Encaminho as duas questões ao Vice-Governador ou ao

Secretário da Administração, Cláudio Mourão.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Obrigado, Sr. Presidente. A
minha pergunta é dirigida ao Secretário da Fazenda. João
Heraldo. Serei bem objetivo no que vou falar.
Estamos com a Constituição do Estado, que diz, nos seus
arts. 1OQ e llQ, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, que permanecem os atuais órgãos e entidades da
Administração Pública até a reestruturação administrativa
global do Estado. Estamos cobrando do Governador do Estado
um projeto global, e dirigimos ao Secretário da Fazenda a
pergunta: onde está o projeto global de reestruturação do
Estado? Estamos tendo de votar, a toque de caixa e em regime
de urgência, projetos "a", "b" ou "c", como fizemos no ano
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passado com a Secretaria da Criança e do Adolescente, e
neste ano teremos de acabar com essa Secretaria para voltar
à Secretaria do Trabalho e Ação Social. Por quê? Porque essa
foi uma medida impensada do Governo, que a tomou, a toque de
caixa, para promover o Sr. João Pinto Ribeiro, em Belo
Horizonte, criando uma secretaria e mais 300 cargos, para
que ele a administrasse.
Já denunciamos o fato no ano passado, mas infelizmente o
projeto foi votado e, neste ano, teremos de acabar com a
Secretaria da Criança e do Adolescente para voltar à do
Trabalho e Ação Social. Por quê? Porque foram medidas mal
feitas Não se seguiu o que diz a Constituição, e o que
queremos, Sr. João Heraldo, é que o Governo tenha uma
política global de reestruturação. E isso que queremos
debater.
Quanto à segunda questão, o senhor disse que o Estado nunca
arrecadou tanto quanto no ano passado. Foram feitas
privatizações, corte de pessoal e interferência na concessão
de férias-prêmio Se foi feito tudo isso e a receita foi a
maior até hoje, por que, então, continuamos nessa
dificuldade? Não entendo. Se já estão demitindo, se já estão
privatizando, se já estão acabando com as férias-prêmio e se
a receita foi a maior até hoje, por que as dificuldades
continuam?
Pergunto ao senhor: como está o peso da Política dos juros
altos do Governo Federal na questão do nosso endividamento?
Isso não tem peso na nossa economia? Uma redução nas taxas
de juros não iria modificar, também substancialmente, a
nossa folha?
Queremos discutir isso. E só o funcionalismo que é o peso?
Qual é o peso real da taxa de juros nessa Política e na
nossa folha? Queremos um debate franco e sério porque,
infelizmente, o Governo tem defendido toda política do
Governo Federal e não tem dito nada com relação a essa
política que, a meu ver, está prejudicando o Estado.
Para finalizar, o Vice-Governador disse que não está

mexendo em nenhuma conquista. O item 24 diz: "Aprovar até o
dia 31 de dezembro a redução do qüinqüênio do servidor".
Isso é conquista.
Queremos saber do senhor o seguinte: no momento de formular

a proposta, não seria melhor, inclusive em respeito ao povo
de Minas e a esta Casa, dizer que vai ser estudada uma
legislação a ser enviada à Assembléia Legislativa? Mas isto
aqui é uma afronta a este Poder, com a qual não concordamos.
Queremos, sim, discutir aquilo que está na Constituiçã:..
pois defendemos o respeito às leis. Defendemos também a
reforma. A reestruturação tem que ser feita? Sim, tem que
ser feita, mas que seja em cima de dados objetivos,
respeitando a lei e não passando por cima do Poder
Legislativo, sem lhe permitir uma discussão mais global da
legislação-
0 Secretário Cláudio Mourão - Vou responder à primeira
parte da pergunta do Severino.
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Referentemente à pensão do Governador, o Secretário
Walfrido já explicou o assunto, mas gostaria de reiterar que
a Constituição de 1988 não trouxe isso, mas também não
proibiu. Essa não foi uma prática interrompida. O projeto
foi de iniciativa da Assembléia, que o Governador sancionou.
E bom que se diga que o Governador Eduardo Azeredo é um
homem jovem, trabalhador, e que não está pensando em se
aposentar. Ainda tem muita contribuição a dar à sociedade
mineira e brasileira.
O Secretário João Heraldo Lima - Com relação à segunda
parte da pergunta do Severino, quero apenas deixar
registrado que houve erro nas demissões feitas na Fazenda,
um deles notório e que até ganhou muita publicidade na
mídia. Infelizmente foi um erro, mas as outras demissões
foram feitas com total autonomia da Superintendência de
Recursos Humanos e dos chefes de seções
Foram pedidas avaliações com total responsabilidade. O
funcionário comum da Secretaria da Fazenda é que fez esse
programa, com os critérios explicitamente estabelecidos e
discutidos.
Agora, se o funcionário a que o senhor se referiu foi
demitido. foi porque o Estado não estava precisando dele. E
bom que todos saibam que o Estado não está ai, diante dessa
crise financeira, para fazer benemerência. E preciso ter
coragem de assumir as medidas que precisam ser tornadas. E
doloroso? E. E difícil lidar com esse problema? E, mas é
necessário.
Tentamos estabelecer os critérios corretos. Estão todos
eles disponíveis para vocês. Qualquer funcionário da
Secretaria da Fazenda, da Superintendência de Recursos
Humanos e os chefes sabem que houve uma política de
demissão. Houve erros, houve falhas, mas a política existiu.
Em resposta ao Deputado Gilmar Machado, vamos falar
primeiro da reestruturação. Tudo que o Governo pensa fazer
dentro da reestruturação será mandado para a Assembléia. A
decisão do Governador foi a de mandar por partes, ou seja,
mandar aqueles projetos que já estão prontos. O estudo sobre
as secretarias que já foi concluído virá em seqüência.
Não há, até o momento, por parte do Governo, nenhuma

determinação superior de mandar um projeto global de todos
os pontos que serão tratados. O que há, sim, é uma decisão
de Governo, exposta a todos os Secretários em uma reunião em
27/12/95, no Palácio da Liberdade, de buscar atingir aqueles
objetivos que o Secretário Cláudio Mourão mencionou aqui,
vale dizer, corte de 40% da folha de funcionários não
estáveis, redução de 20% do custeio das administrações
direta e indireta, redução de 30% do custeio da
administração direta, e assim sucessivamente. Isso foi
anunciado, discutido e falado desde dezembro.
Com relação ao aparente paradoxo que o Deputado menciona,
se houve a maior receita no ano de 1995, a maior receita que
o Estado de Minas já arrecadou, por que a situação é mais
difícil?
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A resposta é simples. Porque a despesa cresceu muito mais
Que a receita, ou seja, o déficit aumentou, a diferença
entre receita e despesa ampliou-se a despeito de todo o
crescimento da receita. Se tivéssemos tido uma situação em
que não houvesse o crescimento da receita e a despesa
tivesse crescido, alguém poderia dizer que o déficit estava
aumentando porque a receita não aumentou. Se a receita
aumentar, está resolvido o problema, não precisa cortar a
despesa. A necessidade de aumentar a receita continua, mas a
necessidade de cortar a despesa não pode ser adiada.
Com relação aos juros, o senhor tem toda a razão numa parte

da sua afirmativa, mas é preciso qualificá-la. Há um detalhe
muito importante. Os juros têm um impacto devastador no
estoque de divida do Estado. Ocorre o seguinte: nos últimos
dois anos, não estamos pagando nada de juros. São zero os
juros da divida mobiliária estadual. Portanto, o peso dos
juros não tem tido interferência no desequilibrio de caixa
entre receita e despesa nos últimos anos. Imaginem se
estivéssemos pagando juros. A situação seria pior ainda.
Portanto, o Deputado tem razão, em parte. Os juros têm um
impacto sobre o estoque de divida, ou seja, o problema vai
crescendo, mas, na medida em que essa negociação com o
Governo Federal não foi concluída, sobre como atacar o
problema do estoque, o mesmo permanece. Porém, no presente,
não tem tido impacto no fluxo de caixa.
O Deputado mencionou a questão do qüinqüênio. Ontem,

mostrei a toda a imprensa, mais uma vez voltando à discussão
desse contrato. O contrato foi assinado em 16 de fevereiro,
na sexta-feira, véspera do Carnaval. No dia, durante a
negociação, vimos várias cláusulas inadequadas do ponto de
vista da redação.
No dia 26 de fevereiro - está disponível esse documento -
foi protocolada uma carta do Governo de Minas para o
Ministério da Fazenda, solicitando a redação adequada de
seis ou sete cláusulas do contrato.
A redação adequada Que irá prevalecer é a seguinte: 'enviar

ao Legislativo proposta de redução e adequação do qüinqüênio
para torná-lo compativel com a legislação federal em vigor".
O Deputado tem razãc quando diz que a redação de aprovar é,
no mínimo, deselegante. Não concordamos com aquilo desde o
primeiro momento.
Assinamos o contrato para pagar o 13 salário porque havia
um compromisso do Governador para pagá-lo até o Carnaval. A
adequação a que nos referimos do qüinqüênio à legislação
federal em vigor está prevista na reforma da administração,
e não poderá ser dado beneficio por tempo de serviço
superior a 1% ao ano, ou seja, o qüinqüênio corresponderia a
5'!.. Minas Gerais é o único Estado da Federação que paga 2%
ao ano, ou seja, o qüinqüênio é de 10%.
Se essa medida for aprovada na legislação federal -
comenta-se que será incluída na reforma proposta pelo
Governo Federal -, nós vamos remeter a esta Casa uma
proposta de adequação, de redução desse beneficio de 10 para
5%, mantido o direito adquirido. Isso é o que faremos. Não
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há segredo quanto a isso, nem temos nenhuma intenção de
esconder isso. Minas Gerais é o único que paga um beneficio
q(ie não é, hoje, compatível com a situação financeira do
Estado.
O Sr. Coordenador - Como o tempo do nosso debate já está
esgotado, devolvemos a palavra á Presidência, para a
continuação dos trabalhos.
O Deputado Almir Cardoso - Pela ordem, Sr. Presidente.
O Sr. presidente - A Presidência infelizmente não pode

conceder a palavra, pela ordem, ao Deputado Almir Cardoso,
uma vez que existem outros Deputados e outras entidades
inscritos e o nosso tempo de debate se esgotou.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença dos
Secretários Walfrido dos Mares Guia, Cláudio Mourão e João
Heraldo Lima, do jornalista Batista de Almeida, que
representou o Presidente do CEPO, Sebastião Maciel, e demais
convidados, encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária deliberativa de logo mais, às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada, e para a reunião extraordinária,
também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 84a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 14 DE MARÇO DE 1996

Presidência do Deputado Agostinho Patrús
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1? PARTE: Ata - Za
PARTE (ORDEM DO DIA): » Fase - Palavras do Sr. Presidente -
Discussão e votação de proposições: Votação, em turno único,
do Veto Total à Proposição de Lei nQ 12.870; chamada para
renovação de votação; inexistência de 'quorum" para votação;
anulação da votação - Discussão, em turno único, dos vetos
ás Proposições de Lei ns 12.825, 12.897 e 12.901;
encerramento da discussão - Discussão, em 1p turno, do
Projeto de Lei np 44/95; apresentação da Emenda nQ 1;
encerramento da discussão; devolução à Comissão de
Administração Pública - Discussão, em lQ turno, dos Projetos
de Lei nQs 47, 55, 64 e 68/95; encerramento da discussão -
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 278/95;
apresentação das Emendas ns 1 e 2; encerramento da
discussão; devolução á Comissão de Saúde e Ação Social -
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 320/95;
apresentação do Substitutivo no 1; encerramento da
discussão; devolução à comissão de Fiscalização Financeira -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem a esta reunião os seguintes Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Avila - Paulo Pettersen -
Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista -
Antônio Júlio - Ailton Vilela - Aalmar Silva - Alencar da
Silveira Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson
Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Genaro - Antônio Roberto
- Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bonifácio Mourão -
Carlos Murta - Carlos Pimenta - Dilzon Melo - Dimas
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Rodrigues - Dm15 Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo -
Elbe Brandão — Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento —
Geraldo Rezende — Geraldo Santanna — Gilmar Machado — Gil
Pereira — Glycon Terra Pinto — Hely Tarquinio — Irani
Barbosa — Ivair Nogueira — Ivo José — João Batista de
Oliveira — João Leite — Jorge Hannas — José Braga — José
Henrique — José Maria Barros - Kemil Kumaira — Luiz Antônio
Zanto - Marcelo Cecé — Marcelo Gonçalves — Marcos Helênio —
Marco Régis — Maria Olivia — Mauri Torres — Miguel Martini —
Olinto Godinho — Paulo Piau — Paulo Schettino — Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto — Ronaldo Vasconcellos — Sebastião
Costa — Sebastião Helvécio — Simão Pedro Toledo — Toninho
Zeitune — Wilson Trápia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 91h16min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-Secretária, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE
Ata

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

22 PARTE (ORDEM DO DIA)
2a Fase

O Sr. Presidente - Nostermos do edital de convocação, a
Presidência vai passar á 2a parte da reunião, em sua 2
fase, uma vez que nã: há matéria a ser apreciada na Ia fase.

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

da reunião os Projetos de Lei ns 637 e 638/96, em virtude
de sua aprovação na reunião extraordinária realizada ontem,
à noite.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Total à

zs Proposição de Lei nQ 12.870, que torna obrigatória a
instalação de sanitários nos terminais rodoviários e nos
pontos de parada de õnibus intermunicipais. A Comissão
Es pecia l opina pela rejeição do veto. Em votação, o veto. A
Presidência vai renovar a votação da matéria por escrutinio
secreto, convidando a 2a-Secretária, Deputada Maria José
Haueisen, para proceder à chamada dos Deputados, e os
Deputados Olinto Godinho e José Maria Barros, para atuarem

a como escrutinadores. Com a palavra, a Sra. 2rSecretária,
para proceder à chamada dos Deputados.
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (— Faz a
chamada.)
O Sr. Presidente — Votaram 27 Deputados; estão nas

5	comissões 5 Deputados. Portanto, não há "quorum" para
votação, mas há para continuação dos trabalhos. A
Presidência torna sem efeito a votação.
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- A seguir, têm sua discussão encerrada, em turno único, na
forma regimental, o Veto Total à Proposição de Lei nQ
12.825, que obriga os órgãos e as entidades das
administrações direta e indireta do Estado a manterem à
disposição do público impressos em braile, formulários e
documentos de recolhimento de tributos estaduais; o Veto
Parcial á Proposição de Lei nQ 12.897, que obriga o Estado a
tomar medidas de prevenção da cárie, da doença periodontal e
do câncer bucal e dá outras providências; e o Veto Parcial à
Proposição de Lei ng 12.901, que dispõe sobre estágio para
estudante em órgão e entidade da administração pública.
O Sr. Presidente - Discussão, em lQ turno, do Projeto de
Lei np 44/95, do Deputado Ermano 8atista, que dá nova
redação aos arts. lQ a 4Q da Lei nQ 9.532, de 30/12/87, e dá
outras providências (assegura ao funcionário público que for
afastado do exercicio de cargo de provimento em comissão ou
se aposentar o direito de continuar percebendo a remuneração
do cargo, de acordo com determinados critérios). A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Administração Pública opina pela sua aprovação
na forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela rejeição do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há Oradores inscritos.
- Vem à Mesa:

EMENDA No 1 AO PROJETO DE LEI NQ 44/95
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Aplica-se o disposto nesta lei ao funcionário

público ocupante de cargo de provimento em comissão em órgão
extinto ou que venha a ser extinto, ficando assegurado o
direito à percepção de vencimento de cargo correlato no
órgão onde foi lotado.".
Sala das Reuniões, 14 de março de 1996.
Ronaldo Vasconcellos
O Sr. presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foi apresentada ao projeto emenda do Deputado
Ronaldo Vasconceilos, a qual recebeu o nQ 1. A Presidência,
nos termos do f 2ç do art. 195 do Regimento Interno, vai
devolver o projeto com a emenda à Comissão de Administração
Pública, para receber parecer.
- A seguir, têm sua discussão encerrada, em lQ turno, os
Projetos de Lei nps 47/95 (ex-Projeto de Lei nQ 2.274/94).
do Deputado José Bonifácio, que dispõe sobre os Conselhos em
Minas Gerais; 55/95, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira,
que dispõe sobre a gestão de equipamentos hospitalares,
acrescenta dispositivo à Lei nQ 10.359, de 28/12/90, que
criou o Instituto do Coração de Minas Gerais - CARDIOMINAS -
e dá outras providências; 64/95, do Deputado Marcos

Relênio, que torna obrigatória a construção de escadas para
peixes de piracema em barragens edificadas em cursos de água
de dominio do Estado; e 68/95, do Deputado José Bonifácio,
que concede compensação aos municipios produtores de
hortifrutigranjeiros e flores.
O Sr. Presidente - Discussão, em 1Q turno, do Projeto de
Lei ng 278/95, do Deputado João Leite, que define medidas
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para combate ao tabagismo no Estado e proibe o uso do
cigarro e similares nos locais que estabelece. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma
do Substitutivo nQ 1, que apresenta As Comissões de Saúde e
Ação Social, de Defesa do Consumidor e de Fiscalização
Financeira opinam pela aprovação do projeto ia forma do
Substitutivo np 1, apresentado pela Comissão de Justiça. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Hp 278/95
EMENDA NO 1

Acrescente-se onde convier:
A proibição da prática do tabagismo, nos termos

desta lei, estende-se aos "shopping centers" e aos
supermercados.
Sala das Reuniões, 14 de março de 1996.
Miguel Martini
Justificação: Como forma de aprimorar o projeto em tela,
que julgamos de grande relevância, sugerimos seja a
proibição do uso do fumo estendida aos locais mencionados
nesta emenda, por serem locais em que se formam,
habitua:mente, grandes aglomerações. A prática do tabagismo,
portanto, transformaria em fumantes passivos grande número
de pessoas, expondo-as aos maleficios causados pelo hábito.
Ao mesmo tempo, a aplicação da medida ora proposta impedirá
que os jovens, habituais freqüentadores dos "shopping
centers", sejam influenciados pelo exemplo negativo a eles
apresentado pelos fumantes mais velhos.

EMENDA No 2
Acrescente-se onde convier:

- A proibição da prática do tabagismo, nos termos
desta lei, estende-se aos menores de 18 (dezoito) anos.".
Sala das Reuniões, 14 de março de 1996.
Miguel Martini
Justificação: Comprovadamente maléfico, o tabagismo, como
se sabe, tem seus efeitos deletérios acentuados
proporcionalmente à duração do periodo em que é praticado.
Dessa forma, impedir crianças e jovens de aderirem ao hábito
e, portanto, colocá-los a salvo de sérios riscos é nosso
dever. Devemos considerar, ainda, a possibilidade de o jovem
não ter maturidade suficiente para abster-se da prática de
ações Que lhe tragam danos futuros. Por último, resta
acrescentar que a medida pr000sta representa avanço na luta
que se trava, internacionmente contra hábito tão
prejudicial à saúde das pessca.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da

discussão, foram apresentadas ao projeto emendas de autoria
do Deputado Miguel Martini, as quais receberam os ns 1 e 2.
A Presidência, nos termos do 6 2Q do art. 195 do Regimento
Interno, vai devolver o projeto com as emendas á Comissão de
Saúde e Ação Social, para receberem parecer.
Discussão, em 2g turno. do Projeto de Lei flQ 320/95, do

Deputado Sebastião Navarro Vieira, que acrescenta parágrafos
ao art. 56 da Lei ng 6.763, de 26/12/75, e dá outras
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providências (cobranças de multas incidentes sobre impostos
em atraso). A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma proposta. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos.
- Vem à Mesa:

SUBSTITUTIVO Hp 1 AO PROJETO DE LEI No 320195
Acrescenta parágrafo ao art. 56 da Lei nQ 6.763, de 1975, e

dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O art. 56 da Lei nQ 6.763, de 26 de dezembro de
1975, passa a vigorar acrescido dos seguintes 3Q e 4Q:
"Art. 56 - ...................................
3Q - Sobre o crédito tributário decorrente de denúncia

espontânea, ocorrendo ou não a lavratura do auto de
infração, somente será aplicada a multa prevista rio inciso
II deste artigo se esgotadas as etapas previstas no inciso
1.
f 4Q - Ocorrendo o disposto no parágrafo anterior, a
redução a ser aplicada é a prevista na alínea "f" do inciso
II deste artigo.!!.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. S - Revogam as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de março de 1996.
Sebastião Navarro Vieira
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foi apresentado ao projeto substitutivo do
Deputado Sebastião Navarro Vieira, o qual recebeu o ng 1. Em
face da complexidade da matéria, a Presidência vai devolver
o projeto com o substitutivo á Comissão de Fiscalização
Financeira.

 ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria em fase de discussão
e persistindo a falta de "quorum' para votação, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
a ordinária deliberativa de logo mais. às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 372/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Jairo Ataide, o projeto em exame dá
a denominação de Escola Estadual Angelo Benhami à Escola
Estadual Ribeirão Vermelho, localizada no Município de São
Geraldo.
Publicada em 5/8/95, veio a matéria a esta Comissão para

exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c O art. 103, V,
'a', do Regimento Interno.
Cumprida a diligência requerida em reunião anterior, esta
Comissão passa, agora, ao exame do projeto.

Fundamentação
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A matéria encontra-se em consonância com requisitos
estabelecidos pela Constituição Estadual, que atribui à
Assembléia Legislativa em seu art. 61, XIV, competência
para legislar sobre bens do domínio público. A legislação
infraconstitucional que dispõe sobre denominação de próprios
públicos, Lei nQ 5.378, de 3/12/69, alterada pela Lei n
7.621, de 13/12/79, determina que a denominação deverá
recair em nomes de pessoas falecidas que se tenham destacado
por notórias qualidades e que não poderá haver, no mesmo
município, mais de um próprio público com denominação igual
à proposta.
Entendemos portanto, que não existe óbice á tramitação do

projeto.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
372/95 na forma proposta.
Sala das Comissões, 19 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho - Ivair Nogueira.
PARECER PARA O Ip TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 507/95
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ojalma Diniz, o projeto de lei ora

analisado tem por objetivo declarar de utilidade pública o
Centro de Assistência Social Betánia, com sede no Município
de Raposos.
Publicado em 5/10/95, 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.
Cumprida a diligência solicitada em reunião anterior, esta

Comissão passa agora á análise da matéria.
Fundamentação

Pela documentação apresentada, verifica-se que a entidade
funciona há mais de dois anos, tem personalidade jurídica e

2	sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não recebem
remuneração pelo exercício de seus cargos.
Assim, a instituição cumpre plenamente o disposto na Lei n

5.830. de 6/12/71, que disciplina a declaração de utilidade
Pública de entidades.

Conclusão
Em face do expost:. concluímos pela juridicidade. pela

o constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
507/95 na forma proposta.
Sala das Comissões, 19 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira, relator -

Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho - Arnaldo Penna.
PARECER PARA O ia TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 584/95
2	 Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais
a Relatório

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, a
proposição em análise pretende declarar de utilidade pública
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a Congregação dos Deficientes Auditivos de Beagá - CODABE -,
com sede no Município de Belo Horizonte. -
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice á tramitação da matéria,
cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
projeto para o lQ turno, na forma regimental.

Fundamentação
A CODABE presta relevantes serviços aos portadores de
deficiência auditiva de Belo Horizonte, guiada sempre pelo
objetivo de proporcionar-lhes condições para o exercício
pleno da cidadania.
Dessa forma, julgamos a entidade merecedora da outorga do

titulo de utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
584/95 no lQ turno, na forma original.
Sala das Comissões. 19 de março de 1996.
Antônio Roberto, relator.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
No 642/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o projeto de
lei em análise tem por objetivo declarar de utilidade
pública a Associação Comunitária da Vila Tiradentes -
ASCOVIT -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Após publicada, foi a proposição encaminhada a esta
Comissão para que seja examinada quanto aos aspectos
jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103, V, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade é uma sociedade civil com personalidade
juridica, sem fins lucrativos. Está em pleno funcionamento
há mais de dois anos e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas que nada percebem pelo exercício de suas atividades.
Visto que a documentação juntada ao processo comprova que a
instituição cumpre os requisitos estabelecidos pela Lei n
5.830, de 6/12/71, que disciplina a declaração de utilidade
pública de entidades, não há óbice à tramitação da matéria.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
642/96 na forma apresentada.
Sala das Comissões. 19 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira, relator -

Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna.
PARECER PARA O lo TURNO DD PROJETO DE LEI

Plg 645/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Jairo Ataide, o projeto de lei em

exame altera o art. 10 da Lei nQ 10.486, de 25/7/91.
Publicada em 17/2/96, a proposição foi distribuída a esta
Comissão, para ser examinada 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 lei que se pretende alterar regulamenta o art. 196, VIII,
da Constituição do Estado, que trata do provimento dos
cargos comissionados de Diretor e de Vice-Diretor de escola
Pública e estabelece que ele será feito mediante seleção
competitiva interna, visando a apurar, de maneira objetiva,
o mérito dos candidatos.
O projeto de lei em análise modifica o art. 10 da referida
lei, que versa sobre o período de exercício dos cargos de
Diretor e de Vice-Diretor, que é de 3 anos, permitida apenas
1 recondução consecutiva. Por considerar tal dispositivo
antidemocrático, o projeto propõe que sejam permitidas
várias reconduções consecutivas, possibilitando, assim, o
apostilamento de servidores nos cargos.
Sem adentrarmos o mérito do assunto, cumpre salientar,
primeiramente, que a lei objeto da pretendida alteração e o
já mencionado dispositivo constitucional estão com sua
eficácia suspensa, por força de liminar deferida na ADIN nQ
640, em 12/11/91. Em vista disso, não há que se cogitar, por
ser antijuridica e inócua, na alteração desse ordenamento,
uma vez que ele é considerado ineficaz no mundo jurídico.
Destarte, fosse levada adiante a medida proposta, ficaria
caracterizado um flagrante desrespeito deste Poder
Legislativo a uma decisão proferida pela Suprema Corte,
mesmo que esta tenha sido provisória, já que ainda não houve
• julgamento definitivo do mérito da ação.
Não bastasse o empecilho acima, faz-se mister atentar para

• fato de que a proposição em tela não cumpre os ditames do
art. 66, inciso III, alíneas "b" e 'c', da Carta Estadual,
que reservam ao Governador do Estado a competência privativa
para iniciar processo legislativo que trate do provimento de
cargo nos quadros das administracões direta, autárquica e
fundacional, no âmbito do Poder E>€cutivo.
Sendo assim, pode-se afirmar que o projeto de lei em exame,
com os vícios acima aludidos, é antijuridico, visto que
pretende a alteração dc' dispositivo "sub judice"; e
inconstitucional, por contar vicio de iniciativa. Portanto,
sua tramitação encontra-se prejudicada.

Conclusão
Isso posto, concluímos pela antijuridicidade, pela
inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei
nQ 645/96.
Sala das Comissões. 19 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Perna, relator -

Simão Pedro Toledo - Ivair Nogueira - Anivaldo Coelho.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 664/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alvaro António, o projeto em análise

objetiva declarar de utilidade pública a Associação Mineira
da Amizade - AMA -, com sede no Município de Belo Horizonte.
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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
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 utilidade pública.
Entretanto, faz-se necessário apresentar emenda à
proposição para acrescentar a sigla ao nome do
estabelecimento.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei np
664/96 com a Emenda nQ 1, redigida a seguir.

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

Mineira da Amizade - AMA -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Sala das Comissões, 19 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira, relator -

Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna.
PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI

No 245/95
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei
em análise pretende seja dada a denominação de Vereador
Estevão Banhato ao trecho da rodovia que liga o Municipio de
Rio Preto à BR-040.
Aprovada a proposição no lQ turno, em sua forma original,
cabe a esta comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria para o 2Q turno, em cumprimento das disposições do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame pretende homenagear a memória do
ilustre cidadão Estevão Banhato, pelo seu espirito arrojado
e altruísta.
Dotado de rara sensibilidade humana, dedicou-se à música

durante sua adolescência.
Como Vereador em Juiz de Fora, pôde demonstrar os seus
traços de firmeza, determinação e rigor na administração das
complexas questões que afetam o universo das causas
públicas.
Essas razões nos levam a reverenciar o seu nome, fazendo-o

merecedor desta homenagem.
Conclusão

Pelas razões expostas opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei nQ 245/95 no 2Q turno, na forma original.
Sala das Comissões, 18 de março de 1996.
Jairo Ataide. relator.
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PARECER PARA O 2p TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 305195 -

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei
em análise visa a dar a denominação de Deputado Pedro Tassis
ao anel rodoviário de Governador Valadares.
Aprovada a proposição no lQ turno, sem emenda, cabe agora a
esta Comissão, nos termos regimentais, deliberar
conclusivamente sobre a matéria para o 2Q turno.

Fundamentação
Ratificando o parecer anterior emitido por esta comissão,
consideramos justa e oportuna a homenagem que se deseja
prestar ao ex-Deputado Pedro Tassis, cujas ações estão
indissoluvelmente ligadas a importantes obras em Governador
Valadares, dando seu nome ao anel rodoviário do município.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no

305/95 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 18 de março de 1996.
Carlos Murta, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 21 DE MARÇO DE 1996

ATA

ATA DA 1269 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 19 DE MARÇO DE 1996

Presidência dos Deputados Sebastião Navarro Vieira,
Rêmolo Aloise e Ermano Batista

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Mensagens ngs 68 e 89/96
(encaminham, respectivamente, os Projetos de Lei flQs 700 e
701/96), do Governador do Estado - Oficio np 10/96, do
Presidente do TRE - Ofícios, telegramas e cartões -
Apresentação de Proposições: Propostas de Emenda à
Constituição ngs 22 e 23/96 - Projetos de Lei nQs 702 a
708/96 - Requerimentos nQs 1.133 a 1.148/96 - Requerimentos
dos Deputados José Bonifácio e Carlos Pimenta (3) - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Durval Angelo, Maria José
Haueisen, João Batista de Oliveira, João Leite, Marco Régis
e Carlos Pimenta - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): Ia Fase:
Abertura de inscrições - Questões de ordem; chamada para
recomposição de "quorum'- inexistência de "quorum" para
continuação dos trabalhos - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem a esta reunião os seguintes Deputados:
Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José

Haueisen - Ibrabim Jacob - Ermano Batista - Antõnio Júlio -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio
- Anderson Adauto - 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 - Elmo Braz -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil Pereira - Glycon
Terra Pinto - Nely Tarquinlo - Ivair Nogueira - Ivo José -
Jairo Ataide - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José
Braga - José Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças
- Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves -
Marcos Helênio - Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres -
Olinto Godinho - Paulo Nau - Paulo Schettino Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão
Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wilson Trôpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - As
14h15min, a lista de comparecimento registra a existência de
número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção
de Deus e em nome do oovo 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)
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- A Deputada Maria José Haueisen, 2-Secretária, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

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

correspondência: - -
"MENSAGEM Np 88/96w

Belo Horizonte, 15 de março de 1996.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de
lei, que altera a estrutura orgânica da Secretaria de Estado
de Recursos Humanos e Administração e dá outras
providências.
O projeto de lei cuida da reorganização da Secretaria de
Estado de Recursos Humanos e Administração e da extinção do
atual órgâoautônomo Instituto Estadual de Desenvolvimento
de Recursos Humanos - IEDRHU -, cujas atribuições são
transferidas para a Superintendência Central de
Desenvolvimento de Recursos Humanos da Secretaria ora
reestruturada.
A medida, como se vê, faz parte do amplo programa de
racionalização administrativa do Poder Executivo proposto
pelo meu Governo, com vistas à sua funcionalidade
institucional.
Solicitando que o projeto de lei seja examinado em regime
de urgência, nos termos do artigo 69 da Constituição do
Estado, sirvo-me do ensejo para reiterar a vossa Excelência
meus proteE:os de estima e consideração.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais

PROJETO DE LEI No 700/96
Altera a estrutura orgânica da Secretaria de Estado de
Recursos Humanos e Administração, extingue o Instituto
Estadual de Desenvolvimento de Recursos Humanos e dá Outras
providências.
Art. l Q - A Secretaria de Estado de Recursos Humanos e

Administração passa a ter a seguinte estrutura orgãnica:
- Gabinete;

II - Assessoria de Planejamento e Coordenação - APC;
III - Assessoria Técnica de Administração;
IV - Assessoria de Relações Trabalhistas;
V - Superintendência Central de Desenvolvimento de Recursos

Humanos:
V-a) Diretoria de Recrutamento e Seleção;
V-b) Diretoria de Treinamento e Remanejamento de Pessoal;
VI - Superintendência Central de Cargos, Carreiras e

Vencimento:
!I-a) Diretoria de Cargos. Carreiras e Vencimento -

A:ministração Direta;
VI-b) Diretoria de Cargos, Carreiras e Vencimento -

Administração Indireta;
VII - Superintendência Central de Pessoal
Vil-a) Diretoria de Direitos e Vantagens;
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VII-b) Diretoria de Aposentadoria e Proventos;
VII-c) Diretoria de Cadastro e Contagem de Tempo; -
VII-d) Diretoria de Sistematização do Pagamento;
Vil-e) Diretoria de Acompanhamento e Controle do Pagamento;
VIII - Superintendência Central de Saúde do Servidor:
VIII - a) Diretoria Médica;
VIII - b) Diretoria de Apoio Administrativo;
IX - Superintendência Central de Correição Administrativa;
X - Superintendência Central de Administração de
Transportes, Imóveis e Serviços:
X - a) Diretoria de Transportes;
X - b) Diretoria de Bens Imóveis;
X - c) Diretoria de Gestão de Contratos;
XI - Superintendência Central de Administração de

Materiais:
XI - a) Diretoria de Aquisição e Alienação;
XI - b) Diretoria de Gestão de Material;
XI - c) Coordenadorias Regionais (em nQ de 26);
XII - Superintendência Central de Modernização

Administrativa:
XII - a) Diretoria de Projetos de Racionalização de

Serviços;
XII - b) Diretoria de Informática;
XIII - Superintendência de Administração e Finanças:
XIII - a) Diretoria de Contabilidade e Finanças;
XIII - b) Diretoria de Pessoal;
XIII - c) Diretoria de Apoio Operacional.
Parágrafo único - A descrição e a competência das unidades

administrativas de que trata este artigo serão estabelecidas
em decreto.
Art. 2 - Fica transformado em 1 (um) cargo da classe de
Assessor-Chefe, código MG-24, (AH-24). 1 (um) cargo de
Diretor II, código MG-05, observado o disposto no artigo 2Q
do Decreto nQ 37.711, de 29 de dezembro de 1995.
Parágrafo único - O cargo transformado nos termos deste

artigo será identificado em decreto.
Art. 3Q - Fica criado no Quadro Especial de Pessoal da
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração -
Quadro II - cargos comissionados - a que se refere o Anexo 1
- M do Decreto nQ 36.033, de 14 de setembro de 1994, 1 (um)
cargo de Assessor-Chefe, código MG-09, (AC-09), a que se
refere o anexo do Decreto nQ 37.711, de 29 de dezembro de
1994.
Art 4Q - A classe de Corregedor Assistente, código MG-14,
constante do anexo do Decreto nQ 37.711, de 29 de dezembro
de 1995 - Grupo de Direção Superior -, fica transferida para
o Grupo de Assessoramento (Superior) do mesmo anexo.
Art. 5 - Fica extinto o Instituto Estadual de
Desenvolvimento de Recursos Humanos - IEDRHIJ, órgão autônomo
criado pela Lei nQ 9.526. de 29 de dezembro de 1987,
subordinado à Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração, e suas funções transferidas para a
Superintendência Central de Desenvolvimento de Recursos
Humanos da estrutura orgânica da referida Secretaria.



Art. 6 - Os cargos de provimento efetivo e em comissão
previstos nos Quadros II, 111-1 e 111-2 do Anexo 11-17 do
Decreto nQ 36.033, de 14 de setembro de 1994, do Instituto
Estadual de Desenvolvimento de Recursos Humanos, os Quais
compõem o Quadro Especial de Pessoal a Que se refere o
artigo 41 do mencionado decreto, serão relotados na
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração.
§ lQ - Excetuam-se do disposto neste artigo os cargos de
Provimento em comissão extintos nos termos do artigo 12
desta lei.

2Q - Os atuais servidores ocupantes de cargos efetivos e
detentores de função pública com exercício no Instituto
Estadual de Desenvolvimento de Recursos Humanos passam a
exercer as suas funções na Secretaria de Estado de Recursos
Humanos e Administraçàc.
Art. 7g - Os recursos orçamentários, financeiros e
patrimoniais alocados ao Instituto Estadual de
Desenvolvimento de Recursos Humanos serão identificados
Pelas Secretarias de Estado de Planejamento e Coordenação
Geral, Fazenda e Recursos Humanos e Administração e
transferidos para esta última, por decreto.
Art. 8Q - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de
Recursos Humanos e Administração os contratos, convênios,
acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pelo
Instituto Estadual de Desenvolvimento de Recursos Humanos.
Art. gg - Ficam extintas, na estrutura orgânica da

Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração, 12
(doze) das 26 (vinte e seis) 000rdenadorias Regionais
criadas pelo artigo 35 da Lei no 11.406, de 28 de janeiro de
1994, que serão identificadas por meio de decreto.
Art. 10 - As Diretorias Regionais de Pagamento de Pessoal

criadas pelo artigo SQ da Lei nQ 11.861, de 25 de julho de
1995, passam a denominar-se Coordenadorias Regionais.
Art. 11 - Ficam extintos os cargos de provimento em

comissão constantes do anexo desta lei.
Parágrafo único - Os cargos extintos nos termos deste

artigo serão identificados por meio de decreto.
Art. 12 - A autarquia Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais passa a vincular-se á
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração.
Art. 13 - A Minas Gerais Administração e Serviço S.A. - MOS
- passa a vincular-se à Secretaria de Estado de Recurscs
Humanos e Administração.
Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário.

Anexo*
(a que se refere o art. 12 da Lei n , de de de

1996)
Cargos de provimento em comissão, extintos, dos Quadros de
Pessoal da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração e do Instituto Estadual de Desenvolvimento de
Recursos Humanos.
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* - O anexo mencionado foi publicado na edição do Diário do
Legislativo de 21/3/96.
- Publicado, vai o projeto ás 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.
- O quadro referente aos Cargos de provimento foi publicado

no Diário do Legislativo de 21/3/96.
MENSAGEM No 89/95

Belo Horizonte, 15 de março 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 transforma a Secretaria de Estado
do Trabalho e Ação Social e a Secretaria de Estado da
Criança e do Adolescente em Secretaria de Estado do
Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente, e dá outras providências.
A proposta que ora encaminho, detidamente examinada pelos

setores próprios, traduz o esforço do meu Governo no sentido
de dotar o Poder Executivo de uma estrutura de organização
administrativa rasa, mas, a um só tempo, funcional e ágil,
capacitada para o desempenho das atividades que constituem o
fim do Estado, com a conseqüente reversão de benefícios para
o público, como é o caso da presente medida, que centraliza,
em um mesmo órgão, as competências relacionadas com as
Políticas de apoio ao trabalho e à promoção do trabalhador e
de assistência social á população, destacando-se a infanto-
juvenil
Solicitando a Vossa Excelência que atribua ao projeto de
lei em destaque 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 Ng 701/9E"
Transforma a Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social
e a Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente em
Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da
Criança e do Adolescente e dá outras providências.

Capitulo
Disposição Preliminar

Art. l - Ficam transformadas em Secretaria de Estado do
Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente
a Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social e a
Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente, de que
tratam, respectivamente, a Lei Delegada nQ 34, de 28 de
agosto de 1985, e a Lei nQ 11.819. de 31 de março de 1995.

Capitulo II
Da Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social,

da Criança e do Adolescente
Seção 1

Da Finalidade e da Competência



473 fN
Art. 2 - A Secretaria de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente, tem por
finalidade planejar, organizar, coordenar e executar as
atividades setoriais a cargo do Estado, relativas às
politicas de apoio ao trabalho, à promoção do trabalhador, á
assistência e desenvolvimento social da população, como
ainda as destinadas a cumprir e fazer cumprir o Estatuto da
Criança e do Adolescente.
Art. S - Para a consecução de sua finalidade, compete à

Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da
Criança e do Adolescente:

- participar da formulação das politicas de trabalho, de
assistência social e de atendimento, promoção e defesa dos
direitos da criança e do adolescente, executando-as direta
ou indiretamente;
II - desencadear e coordenar ações que favoreçam o acesso e

a manutenção do emprego, o desenvolvimento profissional do
trabalhador, garantindo-lhe, ainda, as condições de higiene,
segurança e saúde no seu ambiente de trabalho;
III - estimular o desenvolvimento comunitário e social,

apoiando formas de organização popular, os serviços sociais
básicos e o fomento de atividades econômicas e sociais de
caráter associativo;
IV - apoiar, coordenar e desenvolver programas de ação

social especializada, para a aplicação das medidas sócio-
educativas determinadas pela Justiça da Infância e da
Juventude aos adolescentes em conflito com a lei, em razão
de cometimento de ato infracional, observadas as de sua
competência;
V - promover, coordenar, orientar e avaliar o
desenvolvimento de programas, projetos e ações relativos à
proteção da criança e do adolescente em situação de risco
social e pessoal, de acordo com as diretrizes estabelecidas
no Estatuto da Criança e do Adolescente;
VI - promover, coordenar, apoiar e avaliar as atividades de

assistência social direcionadas à população carente e em
especial ao bem-estar da familia, do idoso, do portador de
deficiência, do migrante e da população indigena;
VII - atuar, em articulação com outros órgãos ou entidades
no Estado, no encaminhamento de soluções para o trabalhador
rural sem-terra e para a eliminação da exploração da mão-de-
obra em jornadas de trabalho insalubres e sub-remuneradas;
VIII - apoiar e incentivar instituições e grupos

assistenciais que exerçam ativicades de assistência social,
de atendimento e proteção à crança e ao adolescente e de
desenvolvimento de comunidades;
IX - manter sistema de informação e cadastro atualizado das
instituições públicas e privadas, beneficiadas com recursos
do Estado, fiscalizando sua atuação na área de assistência
social e no atendimento à criança e aos adolescentes;
X - promover a integração da criança, do adolescente, do
idoso, do migrante, do portador de deficiência e demais
grupos sociais excluidos, valorizando-os como pessoas e como
cidadãos;
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XI - participar da coordenação e supervisão do atendimento
a situações de emergência ou de calamidade pública no
Estado; -
XII - promover e articular ações interiflstitLicionaiS, entre
as agências públicas e privadas, nacionais e internacionais,
para o enfrentamento conjunto dos problemas que afetam os
trabalhadores, a população infanto-juvenil , idosos,
portadores de deficiência, o migrante, as minorias éticas e
excluídos;
XIII - manter e difundir atividades de pesquisa da
realidade social do Estado;
XIV - coordenar, acompanhar e avaliar a descentralização
das atividades e serviços do Estado, com vistas a promover a
sua municipalização;
XV - promover a habilitação e reabilitação de pessoas
portadoras de deficiência, apoiando programas e projetos
sobre o assunto;
XVI - promover e incentivar o associativismo e
cooperativismo, visando à racionalização dos recursos
existentes e a sua melhor utilização pela comunidade.

Seção II
Da Estrutura

Art. 4Q - A Secretaria de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente tem a
seguinte estrutura orgânica:

- Gabinete;
II - Assessoria de Planejamento e Coordenação:
II.a) Centro de Racionalização e Informação;
II.b) Centro de Planejamento e Orçamento;
II.c) Centro de Apoio aos Municípios e às ONC5;
II.d) Centro de Cadastro, Convênios e Contratos;
III - Superintendência de Administração e Finanças:
III.a) Diretoria de Recursos Humanos;
III.b) Diretoria de Apoio Operacional;
III.c) Diretoria de Contabilidade e Finanças;
III.d) Diretoria de Controle Interno;
IV - Diretorias Regionais (17);
V - Secretaria Adjunta do Trabalho:
V.a) Superintendência de Desenvolvimento Comunitário e
Cooperativismo - SuDECOOP:
Va.l - Diretoria de Apoio às Atividades Produtivas;
V.a.2 - Diretoria de Serviços Comunitários;
V.a.3 - Diretoria de Educação e Assistência Técnico-

Gerencial
V.a.4 - Diretoria de Pesquisa, Documentação e Divulgação;
V.b) Superintendência de Relações do Trabalho:
V.b.l - Diretoria de Saúde e Segurança no Trabalho;
V.1b.2 - Diretoria de Orientação ao Trabalho e Intermediação
de Emprego;
V.1b.3 - Diretoria de Qualificação Profissional;
V.b.4 - Unidade Central de Atendimento do SINE (1);
V.b.5 - Oficina-Escola de Mobiliário Escolar (1);
VI - Secretaria Adjunta de Assistência Social, da Criança e
do Adolescente:
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VLa) Superintendência da Criança e do Adolescente:
VI.a.l - Diretoria de Defesa e Proteção da Crtança e dc

Adolescente;
VI.a.2 - Diretoria de Ação Sócio-Educativa;
VI.a.3 - Diretoria de Atendimento a Crianças e Adolescentes
com Necessidades Especiais;
VI.a4 - Centros Educacionais (12);
VI.a.5 - 5.0.5. Criança (1);
VI.a.6 - Centros Integrados de Atendimento ao Menor -
ClAMES - (4);
VI.a.7 - Centros de Recreação e Esporte - CURUMIN's -(27);
V1.a.8 - Programa de Iniciação ao Trabalho - PROMAN -(1);
VI.a.9 - Programa Vida Nova (1);
VLb) Superintendência de Assistência Social:
VI.b.l - Diretoria de Apoio á Família;
VI.b.2 - Diretoria de Programas e Projetos de Combate à
Pobreza;
VI.b.3 - Diretoria de Benefícios e Serviços Assistenciais.
Parágrafo único - A descrição e a competência das unidades
administrativas mencionadas neste artigo, assim como a
denominação da estrutura complementar das unidades a que se
referem os incisos V, 'b",4; V, "b',5; VI. 'a',4; VI, "a' 5;
VI,"a",6; VI,"a',7; VI,'a",8 e VJ,"a 11 ,9, observados os
respectivos quantitativos previstos no Anexo 1 desta lei,
serão estabelecidas em decreto

Capitulo III
Dos Órgãos Subordinados e Entidade Vinculada

Art 5 - Integram a Secretaria de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente:
1 - por subordinação:
a) Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do

Adolescente;
b) Conselho de Participação e Integração da Comunidade

Negra;
c) Conselho Estadual da Mulher;
d) Conselho Estadual da Juventude;
e) Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa

Deficiente;
II - por vinculação
a) Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais -

UTRAMIG.
Capitulo IV
Dos Cargos

Art. B - Os cargos de provimento efetivo e em comissão
previstos nos Quadros II, 111.1 e 111.2 dos Anexos do
Decreto no 36.033, de 14 de setembro de 1994, referentes â
Secretaria de Estado do trabalho e Ação Social e Secretaria
de Estado da Criança e do Adolescente, os quais compõem o
Quadro Especial de Pessoal a que se refere o artigo 41 do
mencionado decreto, serão relatados na Secretaria de Estado
do Trabalho, da Assistên:a Social, da Criança e do
dolescente, observando o disposto no artigo SQ desta lei.
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1Q - Excetuam-se do disposto neste artigo os cargos de
provimento em comissão extintos nos termos do artigo 'lQ

desta lei.
- Os atuais servidores ocupantes de cargo efetivo e

detentores de função pública com exercício nas Secretarias
transformadas por esta lei passam a exercer as suas funções
na Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social,
da Criança e do Adolescente.
Art. 7Q - Ficam extintos os cargos de provimento em
comissão constantes no Anexo II desta lei.
Art. 8 - Os cargos de provimento em comissão constantes na
coluna denominação atual do Anexo III desta lei ficam
transformados, conforme a correlação nele estabelecida.
Art. 9Q - A relotação, identificação ou codificação dos
cargos de que tratam os artigos 6Q, 7Q e 8Q serão feitas por
meio de decreto, alterando-se a denominação da classe no
respectivo Quadro de Carreira, se for o caso, relativamente
à relotação de cargos de provimento efetivo ou de função
pública.
Art. 10 - O cargo de Secretário Adjunto de Estado, previsto
no artigo 6° da Lei nQ 11.819, de 31 de março de 1995, fica
transferido para a Secretaria de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente

Capitulo V
Disposições Finais

Art. 11 - A Secretaria de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente é a
sucessora, para todos os efeitos legais, da Secretaria de
Estado do Trabalho e Ação Social e da Secretaria de Estado
da Criança e do Adolescente.
Art. 12 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado do
Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente, os contratos, convênios, acordos e outras
modalidades de ajustes celebrados pelas Secretarias
transformadas por esta lei.
Art. 13 - A Secretaria de Estado do Trabalho, da

Assistência Social, da Criança e do Adolescente absorverá o
patrimônio, os bens e as dotações orçamentárias da
Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social e da
Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente.
Art. 14 - Será Constituída Comissão de Trabalho para:
1 - identificar os recursos orçamentários. financeiros e
patrimoniais e proposta de sua utilização, conforme os
objetivos da Secretaria;
II - transferir as atividades e obrigações contratuais de

forma que o atendimento à população não sofra solução de
continuidade.
§ 1Q - A Comissão de Trabalho a que se refere este artigo
será presidida pelo Secretário de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente e terá
representantes das Secretarias de Estado de Recursos Humanos
e Administração. da Fazenda e do Planejamento e Coordenação
Geral, além de servidores das Secretarias transformadas por
esta lei, designados pelo Presidente.
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# 2Q - A Comissão de Trabalho terá o prazo de 60 (sessenta)
dias para apresentar relatório definindo as diretrizes de
implantação e operacionalização da Secretaria de Estado do
Trabalho, de Assistência Social, da Criança e do
Adolescente.
Art. 15 - A gestão do Fundo para a Infância e Adolescência,

de Que trata o artigo 19 da Lei ng 11.819, de 31 de março de
1995, passa a ser da Secretaria de Estado do Trabalho. da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente, de que
trata esta lei.
Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 17 - Revogam-se as disposições em contrário.
** - Os anexos mencionados foram publicado na edição do

Diário do Legislativo de 21/3/96.
- Publicado, vai o projeto ás 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.

OFÍCIO
No 10/96. do Sr. Sebastião Rosenburg, Presidente do TRE-MG,
encaminhando cópia da relação de distritos pretendentes a
emancipação e informes referentes ao Distrito de Nova Belém.
(- A Comissão de Assuntos Municipais.)

OFÍCIOS
Do Sr. Carlos Dunga, Presidente da União Parlamentar
Interestadual, encaminhando cópia do edital de convocação de
assembléia geral da entidade, a se realizar em 28/3/96.
Do Sr. Rogério M. W. Pires. Chefe de Gabinete do Secretário

da Fazenda, encaminhand' cocumentação referente a
procedimentos da Pasta cestinados a apurar possíveis
irregularidades no processo de apuração do Valor Adicionado
Fiscal - VAF - dos municípios - (- A CPI do VAF.)
Do Ten.-Cel. PM Paulo Eustáquio de Oliveira, Chefe da
Assistência Militar da Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, informando ter assumido a chefia desse órgão e
colocando-se á disposição da Casa.
Do Sr. Antônio Silvério Barbosa, Juiz de Paz no Município

de Capela Nova, solicitando seja rejeitado o Projeto de Lei
no 650/96, do Governador do Estado. (- Anexe-se ao Projeto
de Lei nQ 650/96.)

TELEGRAMAS
Do Sr. Bonifácio Andrada, Deputado Federal, agradecendo o
convite para a reunião especial destinada à entrega do
titulo de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao
Prof. Radi Macruz.
Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do

Governador do Estado, acusando o recebimento do Oficio no
302/96 e informando que o assunto foi encaminhado ao CEDEC
para exame. -

CARTOES
Do Sr. Fernando Alberto Diniz, Deputado Federal,

agradecendo o convite para a reunião de instalação da 2a
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Sessão Legislativa Ordinária da 13ã Legislatura e a
inauguração do retrato do Deputado José Ferraz.
Dos Srs. Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, Presidente
do Tribunal de Contas do Estado; José Tarcísio Caixeta,
Secretário Municipal de Indústria e Comércio; Christiane J
Puliti A. Barros, Superintendente de Relações Públicas da
Secretaria de Comunicação Social, e Sebastião Antônio dos
Reis e Silva, Diretor Regional do SENAC, agradecendo o
convite para a reunião especial em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher.
Dos Srs. Ruy José Vianna Lage, Presidente da COPASAMG; e

Christiane J. Puliti A. Barros, Superintendente de Relações
Públicas da Secretaria de Comunicação Social, agradecendo o
convite para o Ciclo de Debates - A Reforma do Estado em
Minas Gerais.
Da Sra. Maria Regina Nabuco, Secretária Municipal de
Abastecimento, agradecendo o convite para a recepção aos
participantes do II Congresso Internacional de Parlamentares
de Origem Libanesa.
Da Sra. Christiane J. Puliti A. Barros, Superintendente de
Relações Públicas da Secretaria de Comunicação Social,
agradecendo o convite para a solenidade de entrega do titulo
de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao Prof. Radi
Macruz.

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

proposições: - -
PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇÃO No 22/96

Acrescenta inciso ao art. 161 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. l Q - Acrescente-se o seguinte inciso XII ao art. 161
da Constituição do Estado:
"Art. 161 - ....................
XII - a destinação de recursos públicos para entidades de
previdência e similares Que tenham a finalidade de
complementação ou manutenção do pagamento de aposentadorias
a agentes políticos.".
Art. 2 - Esta emenda entra em vigor na data de sua

publicação.
Sala das Reuniões, de março de 1996.
Maria José Haueisen - Carlos Pimenta - Anivaldo Coelho -
Almir Cardoso - Durval Angelo - Marcos Helênio - Geraldc
Rezende - Paulo Schettino - Paulo Piau - Ronaldl
Vasconcellos - João Batista de Oliveira - Bonifácio Mourão -
Olinto Godinho - Antõnio Roberto - Luiz Antônio Zanto -
Alencar da Silveira Júnior - Ibrahim Jacob - Iva José -
Geraldo Nascimento - Alvaro Antônio - Toninho Zeitune -
Arnaldo Per%na - Marco Régis - Marcelo Gonçalves - Antônio
Andrade - José Henrique
Justificação: Nos últimos meses a palavra de ordem dos
Governadores é cortar custos- Isso decorre da grave crise
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econômica que o Pais atravessa. Com a recessão e as altas
taxas de juros, há uma enorme retração no comércio, com
graves reflexos na arrecadação de impostos.
Seguindo a mesma linha do Governo Federal, o Governador
Eduardo Azeredo, sob a alegação de diminuir as despesas
públicas, decidiu reduzir direitos já muito conquistados
Pelos servidores públicos estaduais.
Como parte dessa política, enviou á Assembléia Legislativa
uma proposta de emenda à Constituição acabando com a
conversão em espécie de férias-prêmio.
Entendemos que a melhor solução para a crise financeira do
Estado seria o aumento de arrecadação e não a retirada de
direitos dos servidores.
Entretanto, admitimos que a medida proposta pelo Governador
pode realmente significar uma razoável redução nos gastos
com o funcionalismo público.
Ocorre, porém, que não consideramos justo que tal contenção
de desDesas recaia apenas sobre uma parcela dos servidores
públicos. Todos nós temos que contribuir para que vençamos
esta crise.
Dessa forma, estamos apresentando esta emenda, com o
intuito de proibir que recursos públicos custeiem despesa
com fundos de previdência dos servidores públicos.
Entenoemos que não há porque contemplar determinadas
catego- as com critérios generosos de aposentadoria,
enquanto para a grande maioria dos servidores públicos
vigoram normas bem mais rígidas.
Esperamos poder contar com o apoio desta Casa à aprovação

de nossa emenda. Isso será o exemplo da real disposição dos
Deputados de também contribuir para a melhoria das finanças
públicas estaduais.
- Publicada, fica a proposta em poder da Mesa, pelo prazo

de três dias, para receber emenda, nos termos do art. 209 do
Regimento Interno.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Np 23/96
Dá nova redação ao f 2Q do art. 69 da Constituição do

Estado.
Â Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 Q - O 2Q do art. 69 da Constituição do Estado passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 69- ...................................
# 2Q - O prazo do parágrafo anterior não corre em periodo

de recesso da Assembléia Legislativa nem se aplica a projeto
que dependa de 'quorum" especial para aprovação de lei
orgânica, estatutária ou equivalente a código e a projetos
relativos a planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,
orçamentos anuais e créditos adicionais.".
Art. 2Q - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data

de sua publicação.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Sebastião Navarro Vieira - Anderson Adauto - José Maria
Barros - Dilzon Melo - Ronaldo Vasconcel los - Elbe Brandão -
Anivaldo Coelho - Ivo José - Ibrahim Jacob - Olinto Godinho
- Alberto Pinto coelho - lycon Terra Pinto - Geraldo
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Rezende - Simão Pedro Toledo - Maria José Haueisen - Paulo
Piau - Irani Barbosa - João Leite - Bonifácio Mourão - José
Braga - Jorge Hannas - Dinis Pinheiro - Bilac Pinto -
Wanderley Ávila - Marcelo Cecõ - Francisco Ramalho
Justificação: Tamanha é a complexidade dos projetos
relativos a planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,
orçamentos anuais e créditos adicionais a exigir um acurado
exame de toda a repercussão da lei que se está propondo que
o constituinte federal houve por bem atribuir-lhes um rito
específico de tramitação, vedando, inclusive, a interrupção
da sessão legislativa do Congresso Nacional até que se
aprove o projeto referente à lei de diretrizes
orçamentárias, conforme disposto nos arts. 57, § 2Q e 166 da
Carta Magna.
Pela mesma razão, os parlamentares mineiros dedicaram às
referidas proposições uma subseção especifica no Regimento
Interno da Casa. Vê-se que as disposições ali contidas
objetivam assegurar as condições indispensáveis à celeridade
da apreciação da matéria, sem prejuízo do seu detido exame,
haja vista o estabelecimento de deliberação em turno único e
a não-limitação do prazo de sua apreciação.
Cabe destacar, ainda, que esta Casa não só repetiu a

vedação de se interromper a sessão legislativa até que seja
aprovado o projeto de lei de diretrizes orçamentárias como
entendeu ser necessário estendê-la ao projeto do orçamento
anual, conseqüentemente prolongando-se a sessão legislativa
pelo tempo indispensável a sua análise.
Conclui-se, pois, tendo em vista a peculiaridade que
envolve a tramitação dos projetos em questão e os cuidados
adotados, que não é aconselhável atribuir-lhes o regime de
urgência previsto no § lQ do art. 69 da Constituição do
Estado, motivo por que apresentamos esta proposta de emenda
à Constituição.
- Publicada, fica a proposta de posse da Mesa, pelo prazo

de três dias, para receber emenda, nos termos do art. 209 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 702/96
Torna obrigatória a emissão de nota fiscal nas operações de
compra e venda de ouro puro, ouro velho ou usado, pedras
preciosas e semipreciosas e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - As empresas individuais e as empresas coletivas
cuja atividade e objeto social sejam a comercialização de
ouro puro, ouro velho ou usado, pedras preciosas e
semipreciosas ficam obrigadas a emitir nota fiscal de
entrada e saída de mercadorias nas operações de compra e
venda.
Parágrafo único - A nota fiscal referida no caput' deste

artigo deverá conter os seguintes dados:
a) razão social da empresa, se pessoa jurídica, ou nome, se
pessoa física;
b) a inscrição estadual, se pessoa jurídica, ou CIC, se

pessoa física;



C) CGC, se pessoa jurídica, ou CPF e número do registro
geral da carteira de identidade, se pessoa física;.
d) endereço;
e) descrição detalhada do material comprado e da respectiva

quantidade;
f) valor total e valores parciais pagos pela mercadoria;
g) indicação da procedência dos produtos.
Art. 2 - As empresas referidas no art. lQ serão
responsáveis pela correta identificação do vendedor das
mercadorias.
Art. 3 - A nota fiscal de que trata o parágrafo único do
art. 1Q somente terá validade se contiver a assinatura do
vendedor e a identificação da respectiva procedência.
Art. 4 - Deverá ser entregue pelo menos uma via da nota
fiscal de entrada ao vendedor.
Parágrafo único - A nota fiscal deverá ser contabilizada.
Art. SQ - A não-emissão da nota fiscal acarretará aos
responsáveis:

- multa de 40% (quarenta por cento) sobre o valor da
operação e interdição do estabelécimento pelo prazo de 90
(noventa) dias.

l Q - Em caso de reincidência, será computado em dobro o
valor previsto no inciso 1 deste artigo.
§ 2Q - Configurando-se crime de receptação previsto na lei

Penal, aplicar-se-ão as penas correspondentes.
Art. 6 - Caberá ás Policias Civil e Militar, no âmbito de
suas competências, adotar as medidas pertinentes visando a
coibir o comércio ilícito dessas mercadorias.
Art. 7 - A Secretaria da Fazenda exercerá o controle e a
fiscalização do recolhimento do tributo devido pela
comercialização desses produtos.
Art. B - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art g - Revogam-se as disposição em contrário
Sala das Reuniões, de de 1996-
Paulo Schettino
Justificação: O comércio de ouro, de pedras preciosas e
semipreciosas é desprovido de critérios que deveriam
formalizar as respectivas operações. Isso se explica pela
própria natureza do produto, bens môveis, passíveis de serem
reduzidos a pequenos volumes, fáceis de serem escondidos.
A imprensa tem noticiado a facilidade com que os
contrabandistas saem do Pais com pequenos volumes contendo
pedras de grande valor no mercado internacional.
No âmbito do Estado, a questão não é diferente, ou melhor,

agrava-se, porque ai entra o comércio ilegal e clandestino
do ouro, além do de pedras preciosas.
Produtos oriundos de pequenos furtos, roubos e assaltos são
facilmente alienados sem nenhum problema, encontrando
compradores, á luz do dia, em logradouros públicos, os quais
não indagam a procedência ou a origem das peças.
A finalidade da verificação do fisco é apurar a exatidão do
pagamento do ICMS, demonstrado pelo contribuinte do imposto
por meio de nota fiscal, impedida a evasão fiscal.
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Por outro lado, ao se estabelecerem penalidades para o
comprador daqueles produtos sem indicação da respectiva
procedência, haverá, sem sombra de dúvidas, cerceamento do
comércio de mercadorias provenientes de crimes definidos na
lei penal brasileira.
A nossa proposição visa a determinar critérios específicos
para a comercialização do ouro, das pedras preciosas e
semipreciosas, estabelecendo a obrigatoriedade da emissão de
nota fiscal e criando medidas que inviabilizem a prática de
receptação. O resultado final, se tal proposição
transformar-se em lei, será a redução dos delitos e o
aumento da arrecadação da receita estadual.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c O art. 103. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Hp 703/96
Declara de utilidade pública a Casa da Amizade, com sede no

Município de Sacramento.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Casa da

Amizade, com sede no Município de Sacramento.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das reuniões, 7 de março de 1996.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: Com uma diretoria idónea, cujos membros não
percebem remuneração, essa entidade vem desenvolvendo
importante trabalho junto à comunidade. Justifica-se assim a
declaração de sua utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art 195, c/c O art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Hp 704196
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de

Ribeirão, com sede no Município de São Francisco.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária de Ribeirão, com sede no Município de São
Francisco.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 1996-
Wanderley Ávila
Justificação: A Associação Comunitária de Ribeirão,

conforme a documentação anexada, foi fundada em 6/8/87.
A promoção de atividades recreativas, sociais, agrícolas e
educacionais junto á comunidade é uma das marcas dessa
instituição, que tem como principal objetivo a melhoria da
qualidade de vida dos associados e da comunidade. Para isso,
a Associação busca parceria com órgãos públicos ou privados
para atingir as metas previstas em seu estatuto.
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Reconhecida a sua utilidade pública, a Associação em apreço

conseguirá, com mais facilidade, atingir seus objetivos-
- 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 705/9E
Regulamenta o art. 117 da Constituição do Estado de Minas

Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - A eleição para Juiz de Paz, de que trata o art.
117 da Constituição do Estado, será realizada no Estado no
dia 3 de outubro de 1996.
# 1 - Será considerado eleito para o cargo o candidato que

obtiver maioria de votos, não computados os votos em branco
e os nulos.
§ 2ç - Além de cumprir os requisitos previstos na Lei
Federal nç 9.100, de 29 de setembro de 1995, os candidatos
ao cargo de Juiz de Paz deverão, comprovadamente, possuir
bons antecedentes, idoneidade moral e reputação ilibada.
Art. 2 - Para o provimento no cargo de Juiz de Paz, o
candidato eleito deverá satisfazer, no que couber, as
exigências para o ingresso na magistratura previstas na
legislação federal e estadual que regulamenta a matéria.
Parágrafo único - Durante o exercício do cargo de Juiz de

Paz, seu titular não poderá exercer atividade político-
partidária, devendo requerer seu desligamento, ainda que
temporário, do partido político a que for filiaco.
Art 3 - O Tribunal de Justiça publicará, no órgão oficial
do Estado, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da
publicação desta lei, a relação de cargos de Juiz de Paz
existentes no Estado, discriminando seu número por comarcas
e municípios.
Parágrafo único - Cópia da relação de Que trata este artigo

será encaminhada a todos os partidos Políticos regularmente
registrados.
Art. 4 - A posse dos Juizes de Paz eleitos no dia 3 de
outubro de 1996, perante o Juiz de Direito titular da
comarca, dar-se-á no dia lg de janeiro de 1997, mantidos nos
cargos até essa data os atuais ocupantes.
Art. SQ - O Tribunal de Justiça encaminhará ao Tribunal
Regional Eleitoral as informações necessárias para a
regulamentação da eleição para o cargo de Juiz de Paz,
observadas, no que couber, as disposições da Lei Federal ng
9.100, de 29 de setembro de 1995.
Art. 6Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 7Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 1996.
José Bonifácio
Justificação; A necessidade da regulamentação, em lei, do

art. 117 da Constituição do Estado impõe a apreciação desta
matéria pelo Poder Legislativo.
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A Constituição da República, ao definir a nova forma de
provimento dos cargos de Juiz de Paz, deixou aos Estados a
faculdade de legislar sobre os Juizados de Paz, ocasião em
que poderiam ser melhor atendidas as peculiaridades
regionais.
Em Minas Gerais, a coincidência entre as eleições para os
cargos de Juiz de Paz e para os demais cargos da alçada
municipal, constitucionalmente prevista, torna urgente a
regulamentação da matéria, sob pena de que tenhamos,
novamente, mais um intervalo expressivo sem que sejam
aplicados os dispositivos constitucionais.
Assim, por se tratar de matéria relevante, de competência
estadual e sujeita à apreciação do Poder Legislativo,
esperamos contar com sua aprovação nesta Casa, para que seja
suprida a lacuna existente no ordenamento jurídico mineiro e
para que sejam atendidos anseios democráticos da população
do Estado.
- 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 706/96
Autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -

FHEMIG - a doar à Companr.ia de Habitação de Minas Gerais -
COHAB - imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica a Fundação Hospitalar do Estado de Minas
Gerais - FHEMIG - autorizada a doar à Companhia de Habitação
de Minas Gerais - COHAB - imóvel constituído de terreno com
13.202,08m2 (treze mil duzentos e dois virgula zero oito
metros quadrados), a ser desmembrado de área maior
denominada Sanatório, registrada sob o nQ 5.753, a fls. 132
do livro 3-E do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Oliveira, dividido pela Rua Michel Mitre em duas glebas,
com os seguintes limites e confrontações:
1 - gleba de 7.400,88m2 (sete mil e quatrocentos virgula

oitenta e oito metros quadrados): limita-se, ao norte, com
quem de direito, numa extensão de 34,00m (trinta e quatro
metros); ao sul, com quem de direito, numa extensão de
38,00m (trinta e oito metros); a oeste, com a Avenida Norte,
numa extensão de 211,50m (duzentos e onze virgula cinqüenta
metros), e a leste, com a Rua Michel Mitre, numa extensão de
204,00m (duzentos e quatro metros);
II - gleba de 5.801,20m2 (cinco mil oitocentos e um virgula

vinte metros Quadrados): limita-se, ao norte, com quem de
direito e terrenos do Colégio Mário Campos, numa extensão de
105.30m (cento e cinco vírgula trinta metros); ao sul, com
terrenos da FHEMIG e do colégio Mário Comes, numa extensão
de 90,00m (noventa metros); a oeste, com a Rua Michel Mitre,
numa extensão de 79,00m (setenta e nove metros), e a leste,
com terrenos do Colégio Mário Comes, por uma poligonal com
extensão de 63,30m (sessenta e três virgula trinta metros).
Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se

à construção de moradias populares.
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ArU 2 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao
patrimônio da FHEMIG 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. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Péricles Ferreira
Justificação: Segundo estudos recentes da Fundação João
Pinheiro, Minas Gerais apresenta uma carência habitacional
da ordem de 458 mil moradias, sendo que o Município de
Oliveira não foge da situação.
Diante desse quadro é que a FHEMIG, consultada pela
Secretaria da Habitação sobre a viabilidade da doação,
submeteu o assunto à apreciação de seu Conselho Curador,
conforme Ata da 32a Reunião Ordinária, que se pronunciou
favoravelmente à transferência de domínio do imóvel à
referida Secretaria de Estado, a fim de que a COMAS-MO nele
construa unidades habitacionais destinadas a famílias de
baixa renda.
O terreno que ora se pretende doar é uma área remanescente
de outra originalmente denominada Sanatório, doada pelo
Estado à FHEMIG, conforme escritura transcrita no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Oliveira sob o n
32519, do livro 3-AE, a fls. 52.
Pelo caráter social de que se reveste o projeto, contamos

com o inestimável apoio dos colegas parlamentares para a sua
aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões dé Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 707/96
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à Prefeitura

Municipal de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar imóvel
de propriedade do Estado de Minas Gerais à Prefeitura
Municipal de Uberaba, desapropriado de acordo com o Decreto-
Lei no 18.481, de 7 de maio de 1977, publicado no "Minas
Gerais', no 'Diário do Executivo" do dia 10 de maio de 1977,
aqui descrito como Área A e Área 5 de acordo com o que se
segue:

- Área A: Começa no Ponto no 05-A, localizado junto ao
alinhamento predial da Rua Guaicurus com a Área 01, de
propriedade da ABCZ; segue dai, confrontando com a Área 01
em linha reta, na distância de 135,00m (certo e trinta e
cinco metros), rumo 81o53'48"5W até o Ponto no 06-A, onde
passa a confrontar com área de propriedade da Prefeitura
Municipal cc Uberaba; virando daí, à direita segue em linha
reta com a mesma confrontação, na distância de 8,OOm (oito
metros), rumo 12000'00"NW até o Ponto nQ 07-A, localizado
junto ao alinhamento predial da Rua Juiz de Fora; virando
dai, à direita, segue o alinhamento predial da citada rua em
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linha reta, na distância de 123,30rn (cento e vinte e três
metros e trinta centímetros), rumo 54o47'00"NE até o Ponto
nQ 08-A, onde passa a se limitar com propriedade de Tebel
Terezinha Miziara Jorge ou sucessores; finalmente, virando
dai, à direita, segue em linha reta com a mesma
confrontação, na distância de 66,50m (sessenta e seis metros
e cinqüenta-centímetros), rumo 26o45 1 00"SE, fechando assim o
perímetro com área total de 4.621.75m2 (quatro mil,
seiscentos e vinte e um metros quadrados e setenta e cinco
decimetros quadrados).
II - Área 5: Começa no Ponto ng 01-A, localizado junto ao

alinhamento predial da Av. Lamartine Mendes (antiga Av. Belo
Horizonte); segue dai, em linha reta, o alinhamento predial
da citada avenida adiante, na distância de 11,20m (onze
metros e vinte centímetros), rumo 70o28 1 00"MW. até o Ponto
ng 02-A, onde passa a confrontar com área adquirida pela
ABCZ (Área 06); virando dai, à direita, segue em linha reta
com a mesma confrontação, na distância de 27,47m (vinte e
sete metros e quarenta e sete centímetros), rumo 02o34'00"P4W
até o Ponto nQ 03-A; virando daí, à esquerda, segue em linha
reta na confrontação com a Área 06 e com área de propriedade
de Maria Mendes Tinoco ou sucessores, na distância de 65,05m
(sessenta e cinco metros e cinco centímetros), rumo
70028'00"NW, até o Ponto ng 04-A, onde passa a confrontar
com área de propriedade de João Elias Barbosa ou sucessores;
virando dai, à direita, segue em linha reta, na distância de
24,50m (vinte e quatro metros e cinqüenta centímetros), rumo
18000'00"NE, até o Ponto np 05-4; virando dai, à esquerda,
segue em linha reta ainda na mesma confrontação, na
distância de 57,70m (cinqüenta e sete metros e setenta
centímetros), rumo 70028'00"I'iW, até o Ponto nQ 06-A,
localizado junto ao alinhamento predial da Rua Oliveira;
virando dai, à direita segue o alinhamento predial da citada
rua em linha reta, na distância de 12,00m (doze metros),
rumo 18000'00'NE, até o Ponto nQ 07-Á, onde passa a
confrontar com a Área 05 adquirida pela ABCZ; virando dai, à
direita, segue em linha reta adiante, na distância de 30.00m
(trinta metros), rumo 70o28'00'SE, até o Ponto nQ 08-A;
virando dai, à esquerda, segue em linha reta ainda na
confrontação com a Área 05, na distância de 24,75m (vinte e
quatro metros e setenta e cinco centímetros), rumo
18000'00"NE, até o Ponto nQ 09-A; virando dai, à esquerda.
segue em linha reta ainda na confrontação com a Área 05, na
distância de 30,00m (trinta metros), rumo 70028'00'NW, até o
Ponto nQ 10-A, localizado junto ao alinhamento predial da
Rua Oliveira; virando dai, à direita, segue o alinhamento
predial da Rua Oliveira em linha reta, na distância de
12,00m (doze metros), rumo 18000'00"NE, até o Ponto flQ 11-A,
onde passa a confrontar com a Área 04, adquirida pela ABCZ;
virando dai, à direita, segue em linha reta na distância de
30,00m (trinta metros), rumo 70028'OO'SE. até o Ponto ng 12-
A; virando dai, à esquerda, segue em Uinha reta ainda na
confrontação com a Área 04, na distância de 12,00m (doze
metros), rumo 18000'00'NE. até o Ponto nQ 13-A; virando dai.



à esquerda, segue em linha reta ainda na mesma confrontação,
na distância de 30,00m (trinta metros), rumo 70o28'00"NW,
até o Ponto flQ 14-A, localizado junto ao alinhamento predial
da Rua Oliveira; virando daí, á direita, segue o alinhamento
predial da Rua Oliveira em linha reta, na distância de
12,00m (doze metros), rum 18009'OO'NE, até o Ponto nç 15-A,
onde passa a se limitar com a Área 03, adquirida pela ABCZ;
virando dai, à direita, segue em linha reta adiante, na
distância de 44,00m (quarenta e quatro metros). rumo
87000'00 11 SE, até o Ponto nQ 16-A; virando dai, à esquerda,
segue em linha reta ainda confrontando com a Área 03, na
distância de 10,20m (dez metros e vinte centímetros), rumo
16002'00"WE, até o Ponto np 17-A; virando dai, à direita,
segue em linha reta na mesma confrontação, na distância de
46,00m (quarenta e seis metros), rumo 62o58'00SE, até o
Ponto nQ 18-; virando dai, à esquerda, segue em linha reta
ainda confrontando com a Área 06, na distância de 47.00m
(quarenta e sete metros), rumc• 02o34'00"NE, até o Ponto flQ
19-A, localizado junto ao alinha-anto predial da Rua Juiz de
Fora; virando dai, à direita, segue o alinhamento predial da
citada rua em linha reta, na distância de 12,00m (doze
metros), rumo 81o53'48"NE, até o Ponto flQ 06, onde passa a
confrontar com a Área 01, de propriedade da ABCZ;
finalmente, virando dai, â direita, segue em linha reta
adiante, confrontando com a Área 01 e área de propriedade da
Escola Agrotécnica Federal Licurgo Leite, na distância de
214,80m (duzentos e quatorze metros e oitenta centímetros),
rumo 02o34'00'Sw, até o Ponto nQ 01-A, onde teve início a
presente descrição, fechando assim o perímetro com área
total de 12.563,30m2 (doze mil, quinhentos e sessenta e três
metros quadrados e trinta decimetros quadrados).
Parágrafo Único - O imóvel descrito nos incisos 1 e
deste artigo destina-se a abrigar órgãos e atividades de
apoio e incentivo ao produtor rural.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação-
Art. S - Revogam-se as disposições em con:'-ãrio.
Sala das Reuniões, 15 de março de 1996.
Paulo Piau
Justificação: A área foi desapropriada pelo Governo do
Estado para abrigar órgãos do Sistema Operacional da
Agricultura que hoje funcionam dentro do rque Fernando
Costa em Uberaba. O Parque de Exposições ssui uma área
física pequena para as atividades que desenvolve,
necessitando da anexação de áreas remanescentes Pertencentes
ao Governo do Estado com vistas a ampliar suas atividades e
atender melhor aos pecuaristas.
A projeção do município, tanto na área de melhoramento
genético quanto na de promoção das raças zebuinas, tem
demandado o aperfeiçoamento e a expansão da infra-estrutura
de apoio de seu parque, onde estão também localizadas as
áreas culturais como o Museu do Zebu, as áreas de leilão,
como forrn de transferência tecnológica, e as áreas de
defesa satária animal e de apoio técnico ao produtor,
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justificando-se a medida proposta pelo presente projeto de
lei.
Anexamos ao original deste projetç de lei - desenho
demonstrativo e memorial descritivo da Área A e da Área 5 e
cópia do Decreto-Lei nQ 18.481, de 7/5/77.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195. c/c o art. 103. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 706196
Institui o Programa Estadual Adote Uma Escola.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica instituído o Programa Estadual Adote Uma
Escola, com o objetivo de incentivar pessoas jurídicas a
contribuírem para a melhoria da Qualidade do ensino na rede
pública estadual.
Parágrafo único - A participação das pessoas jurídicas no
programa poderá se dar sob a forma de doação de
equipamentos, de realização de obras de manutenção,
conservação, reforma e ampliação de prédios escolares ou de
outras ações que visem a beneficiar o ensino nas escolas
estaduais.
Art. 2Q - Para participarem do programa de que trata esta
lei as pessoas jurídicas devem firmar termo de cooperação
com a direção da escola a ser adotada, ouvido o colegiado
escolar.
Art. SQ - As pessoas jurídicas cooperantes poderão
divulgar, com fins promocionais e publicitários, as ações
praticadas em beneficio da escola adotada.
Parágrafo único - A forma e os meios utilizados na
divulgação serão estabelecidos no termo de cooperação
firmado entre a escola e o cooperante.
Art. 4Q - A cooperação não implicará ânus de nenhuma
natureza para o poder público nem concederá quaisquer
prerrogativas aos cooperantes, além daquelas previstas no
art. 3Q desta lei.
Art. 5g - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de sua
publicação.
Art. 6 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 7 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Gil Pereira
Justificação; As notórias dificuldades econômico-
financeiras que assolam o Pais e, conseqüentemente, o Estado
de Minas Gerais, impedem que o poder público destine
recursos suficientes para o pleno desenvolvimento da
educação.
O ensino público deve ser considerado pelo Estado como área
prioritária de investimento social, Que necessita do maior
aporte de recursos possível para a sua manutenção.
O programa que ora levamos à consideração dos nobres pares
pretende, pois, estimular a cooperação dos setores privados
na difícil tarefa de prover o ensino, proporcionando ás
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escolas públicas os meios necessários para que cumprair
adequadamente as suas finalidades. -
Esperamos que a medida assegure retomada de investimentos
nessa área, garantindo, assim, a sobrevivência de escolas
ameaçadas de fechamento por falta de condições minirnas para
funcionar.
Acreditamos que somente por meio de efetiva parceria entre

os setores privado e público será possivel levar-se adiante
um projeto sério de desenvolvimento educacional no Estado
mineiro.
Sendo assim, contamos com o apoio dos colegas desta Casa

para a aprovação do projeto em apreço.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de
Educação para parecer, nos termos do art. 195, c/c O art.
103, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
No 1.133/96, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira,

solicitando seja formulado apelo á Secretária da Educação
com vistas a que informe a esta Assembléia os critérios de
distribuição, quantidadG e disponibilidade da merenda
escolar no Estado, devido a denúncia de abuso na
distribuição. (- A Mesa da Assembléia.)
Np 1.134/96, do Deputado Durval Angelo, solicitando seja

cientificado o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
do inteiro teor do contrato de abertura de crédito firmado
entre o Estado e a Caixa Econômica Federal para que esse
Tribunal aprecie a legalidade, a legitimidade, a
economicidade e a razoabilidade desse instrumento. (- A
Comissão de Justiça.)
NQ 1.135/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Casulo, localizada no Municipio de Jacutinga, pelo
transcurso do seu quinto aniversário de fundação.
WQ 1.136/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica André A. Costa Nunes, localizada no Municipio de
Perdizes, pelo transcurso do seu 16 aniversário de
fundação.
NQ 1.137/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Portal da Mantiqueira, localizada no Municipio de
Barbacena, pelo transcurso do seu nono aniversário de
fundação.
NQ 1.138/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando SE

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçónica Fraternidade, localizada nesta Capital, pelo
transcurso do seu 44Q aniversário de fundação.
NQ 1.139/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica União e Esperança, localizada no Municipio de Ubá,
pelo transcurso do seu log aniversário de fundação
NQ 1.140/96. do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ã Secretária da
Educação com vistas á execução de obras de ampliação do
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Grupo Escolar Alaide Dias dos Santos, localizado no
Município de Maxacalis. (- Distribuídos à Comissão de
Educação.)
NQ 1.141/96, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas com vistas à ampliação de rede
de esgotos no Município de Maxacalis.
NQ 1.142/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas à
inclusão do Município de Engenheiro Navarro entre os
beneficiados com obras a serem executadas com recursos do
FGTS, objeto de convénio entre o Governo do Estado e a CEF.
NQ 1.143/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas à
inclusão do Município de Montes Claros entre aqueles que
serão beneficiados com recursos do FGTS oriundos do convénio
firmado entre o Governo e a CEF. (- Distribuídos à Comissão
de Administração Pública.)
NQ 1.144/96. do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com
vistas à elucidação de crimes ocorridos no Município de São
Francisco. (- A comissão de Defesa Social.)
NQ 1.145/96, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja
formulado apelo aoSecretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas à sinalização adequada da BR-251-
NQ 1.146/96, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao
reinicio das obras do Anel Rodoviário Norte do Município de
Montes Claros. (- Distribuídos à Comissão de Administração
Pública.)
NQ 1.147/96, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com
vistas ao aumento do efetivo de policiais civis no Município
de Montes Claros, bem como à aquisição de equipamentos
adequados ao desempenho de suas funções. (- A Comissão de
Defesa Social.)
NQ 1.148/96, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e à Secretária da
Cultura com vistas à recuperação da centenária igreja de
Matias Cardoso. (- A Comissão de Educação.)
- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos
Deputados José Bonifácio e Carlos Pimenta (3).

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

mais uma vez nos traz a esta tribuna a questão do famigerado
contrato realizado pelo Governo do Estado com a cEF, para a
obtenção de empréstimo, a fim de pagar o 13Q salário dos
servidores públicos.
Como vimos hoje, num órgão de imprensa local, as condições
impostas a Minas Gerais foram muito mais draconianas e
cruéis do que as condições impostas a outros Estados- Isso
nos dá claramente o quadro de subserviência em que se
colocou Minas Gerais.



Tivemos o caso do Rio de Janeiro, onde as empresas estatais
a serem privatizadas são todas deficitárias, dando um
prejuízo enorme ao Estado. No caso de Minas, vimos
claramente que a GASMIG e o BEMGE são empresas lucrativas,
enxutas e que não se justifica o processo de sua
privatização. O mais interessante ocorre quanto às condições
dadas em garantia. Minas Gerais, o único de oito Estados que
tem contrato em mãos, precisou dar como garantia as ações da
CEMJG.
Acho necessário um posicionamento urgente desta Casa
rejeitando tal contrato, que é totalmente lesivo aos
interesses do Estado.
Com relação á polêmica dos contratos e verbas de

subvenções, fomos surpreendidos com a declaração do Lioer do
PTB, que afirmou, 'ipsis verbis", que basta liberar as
verbas de subvenção social para que os Deputados da Casa
aprovem o contrato. Assim, estamos entrando hoje com
representação junto ao Corregedor da Assembléia Legislativa
para a apuração dessa afirmação, como também da declaração
dada em 29/2/96 pelo Líder do Governo nesta Casa, que
afirmou literalmente que é lógico que aqueles que estão
contra o Governo não devem ser atendidos. Nossa compreensão
é de que o decoro parlamentar foi quebrado com esta
declaração. Por isso, apresentamos essa representação ao
Corregedor, em nome da Bancada do PT, para apurar tais
fatos. Entendemos que o Deputado tem que ser livre e
autônomo no seu voto e não pode, como no caso do Governo do
Estado, ser subserviente em relação ao contrato, em hipótese
alguma. Ai é que estão fundados os princípios básicos da
democracia: na autonomia dos três Poderes. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José

Haue 1 sen.
A Deputada Maria José Hauelsen - Sr. Presidente, Srs.-
Deputados, senhores representantes da imprensa, senhores
presentes nas galerias e pessoas que me ouvem nos correcDres
ou nos gabinetes, temos a lamentar fatos desagradáveis que
têm Ocorrido nesta Casa há algum tempo. A Assembléia
Legislativa de Minas Gerais tem repetido o que acontece no
Congresso Nacional. O Executivo Estadual Optou pela mesma
política c Fernando Henrique Cardoso: a política do mais
fácil. E polftica que une a busca de investimentos a
interesses pessoais e partidários. Essa já é uma prática
antiga que está se consolidando nesta Casa. Quem não se
lembra de Newton Cardoso, que colocava a Secretaria de
Assuntos Municipais à disposição de seus correligionários?
Foi necessário, até, fazer uma CPI para apurar a chamada
"época dos bilhetinhos". Os bilhetinhos do Governador
levavam seus apoiadores à chave do cofre do Tesouro
Estadual.
Hélio Garcia continuou a política de Newton Cardoso, e o
Governador Eduardo Azeredo teve garantida a sua eleição
devido à avalanche de convênios assinados nos últimos
momentos Que a antecederam. Tais convênios eram permitidos
por lei para a trans ferência de recursos das Secretarias
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para os municípios. Quem apoiava o candidato de Hélio
Garcia, quem apoiava o futuro Governador de Minas, Sr.
Eduardo Azeredo, era contemplado com investimentos nas suas
bases, nas suas cidades. Aos amigos do rei tudo era
permitido, possibilitado.
Há muito tempo, o PT lutava para a implantação, no Estado,
de uma política de investimentos discutida na base - o
orçamento participativo. Vimos, com alegria, tal proposta
colocada em prática através das audiências públicas. Hoje,
constatamos, com tristeza, que tudo não passou de um jogo de
cenas, pois, quando chegou a vez de colocar tudo em prática,
de executar as prioridades, alegou-se que não havia dinheiro
disponível. E a afirmativa do Governo e dos governistas.
Esta Casa suspendeu, de maneira autoritária, as audiências
públicas que seriam realizadas a cada ano, e elas, então,
passarão a ser realizadas de dois em dois anos. Entendemos
que, somente controlando de maneira bem rígida o dinheiro do
Estado, o Governo terá condições de atender a seus
correligionários, a seus seguidores, gastando esse dinheiro
onde bem lhe aprouver. Prevalece a política do "é dando que
se recebe', que é tão combatida e condenada pelos
brasileiros conscientes. Felizmente, graças aos governistas
desta Casa, aquilo que era apenas suspeita, aquilo que
apenas ouvíamos os Deputados dizerem, hoje, está muito
claro, está evidente, está liquido e transparente e está nas
manchetes dos jornais. O Líder do Governo, Deputado Romeu
Queiroz, disse, com palavras bem claras, que existem
R$650.000,00 á disposição daqueles que apóiam o Governo. Em
troca, o Executivo quer o voto dos governistas.
Semana passada, a imprensa trouxe, também, a palavra do
Deputado Dilzon Melo, Líder do PTB, que dá apoio ao
Governador Eduardo Azeredo, o qual, alheio á perplexidade,
ao espanto do povo diante de um contrato absolutamente
nebuloso assinado entre o Governo do Estado e a CEF, afirmou
que, se o Governador colocar o dinheiro ã disposição dos
Deputados, tudo aqui será aprovado.
Assim, começamos a entender, mais uma vez, a obstrução que
está sendo feita nesta Casa há mais de uma semana. Nada de
importante é votado aqui porque o dinheiro, como afirmou o
Deputado do Governo, não chegou ainda ás mãos de todos os
Deputados. Não estou chorando porque não recebemos essa
verba de R$550.000,OO. Há muito tempo, desde que entrei para
a política, entendo que a função do Deputado não é
distribuir verbas, ajuizar obras. A função do Deputado é
fiscalizar, denunciar, legislar em tavor do povo e, por
isso, ele tem que ser independente. O Deputado que
compromete seu voto em troca de verbas está anulando o seu
trabalho, está esquecendo a sua função, que é denunciar,
fiscalizar e legislar.
Mais estranha ainda foi a declaração do Governador Eduardo
Azeredo, quando foi apanhado em flagrante. E como a criança
que é descoberta ao pegar doce na prateleira, escondido de
sua mãe, ele afirmou que os sindicalistas estavam agindo
como o SNI, na época da ditadura. Ora, porque o Sindicato
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dos Servidores Públicos denunciou um contrato absurdo, um
contrato feito na calada da noite, é considerado p SNI dos
tempos atuais?
O que é uma república? A palavra república significa "res

publica", que quer dizer, coisa do povo. E o que é do povo,
o que interessa ao povo tem que ser discutido com
transparência, à luz do dia, e todos têm o direito e a
obrigação de saber. Mas até os lideres do Governo foram
apanhados de surpresa. Ninguém sabia do contrato assinado
entre o Governo do Estado e a CEF. Meus senhores, para
garantir verbas que devem ser canalizadas para a
continuidade deste Governo neoliberal o Executivo deste
Estado penaliza os servidores públicos e a educação. Corta
as verbas para a educação, dispensa servidores estaduais,
serviçais e professores contratados. E, na verdade, "o toma
lá dá cá".
Está na hora de o Governo fazer uma reforma. Não uma
reforma parcial e antiética como essa proposta. Está na hora
de fazer a modernização, mas não a modernização em que só os
pequenos "pagam o pato", em que só os pequenos têm que ser
sacrificados. Estamos enviando, hoje, . ao Governador, um
oficio pedindo-lhe que reveja as demissões que estão sendo
feitas, pedindo-lhe que reveja a situação de ameaça Que pesa
sobre inúmeros trabalhadores deste Estado de Minas Gerais,
os quais estão sendo responsabilizados pela dificuldade
financeira por que passa o Estado, enquanto o dinheiro
público tem que ser canalizado para as bases governistas.
Sr. Presidente, queríamos pedir-lhe, também, que se
lembrasse dos compromissos que assumimos, como membros da
Mesa, de colocar esse painel para funcionar. Tenho a certeza
de que muito tempo seria economizado e muito aborrecimento
seria evitado se tivéssemos o painel funcionando, com
transparência, nas votações e nas apurações que são feitas
nesta Assembléia. Muito obrigada,
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Batista

de Oliveira.
O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, pessoas aqui presentes,
gostaria, inicialmente, de me solidarizar, desta tribuna,
com o nosso companheiro Anivaldo Coelho, que vem sofrendo
algumas acusações pela imprensa, partidas do Prefeito de
Congonhas, Guálter Monteiro. Se eu tivesse que terminar a
leitura dessas acusações e se me sugerissem ir a um cinema,
com certeza, iria assistir ao filme "Olha Quem Está
Falando".
Venho man 4 festar o mais veemente repúdio pelo cruel e
covarde assassinato dos adolescentes Jamil Martins Romão, de
15 anos, Gilmar Ferreira França, de 14 anos, e Júnior Sandro
Marques Leão, de 17 anos, ocorri: na madrugada de sexta-
feira passada. Eles teriam sido z imados pelo truculento
grupo Reação, formado por policiais terroristas que, no ano
passado, explodiram bombas em diversos locais da capital
mineira.
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Venho também conclamar a consciência democrática de nosso
Estado e de todos os setores organizados de Minas para que
se somem no repúdio a esse crime hediondo, que pode ser um
alerta sobre os novos tempos de barbárie que estão às nossas
portas.
Tenho consciência de que a tristemente conhecida chacina do
Taquaril é produto da já histórica impunidade que estimula o
terrorismo, os grupos de extermínio em nosso Estado.
No ano passado, enquanto explodiam bombas nas entidades da
sociedade civil organizada de Minas, como o Sindicato dos
Jornalistas e a OAB, ocupei esta tribuna para denunciar o
encobrimento da autoria dos atentados, as investigações
inconclusas, frutos do acordo negociado na calada da noite
pela cúpula da Secretaria da Segurança Pública com os
terroristas.
O assassinato dos três adolescentes ocorrido na semana
passada é o produto final da política de acomodamento, de
conivência de nossa cúpula policial com seus subordinados
terroristas, que não representa nada além de seus interesses
obscuros e condenáveis. Nossas autoridades de segurança não
podem dizer sequer que não foram avisados pelos terroristas
de que matariam. Eles o fizeram quando explodiram as bombas
no ano passado.
Agora, com o fato consumado e tal como aconteceu no ano
passado, o Secretário Santos Moreira vem a público,
constrangido, mas evasivo, prometer uma "rigorosa
investigação". Mas como acreditar no Secretário se a
investigação "rigorosa" prometida por ele no ano passado
ainda não apresentou resultados? Como acreditar na
disposição de Moreira se, no ano passado, ele arranjou um
bode expiatório para desviar a atenção da sociedade e
encobrir as negociações que fazia ás escondidas com a
liderança dos terroristas do Reação?
A atitude dúbia e sem firmeza da cúpula da Secretaria de
Segurança Pública em relação aos policiais terroristas, a
passividade frente aos assassinatos de hoje e às bombas de
ontem perpetuam a insegurança dos cidadãos e os ameaçam
constantemente com a barbárie. Esse lamentável e equivocado
comportamento tende a criar uma instituição policial
desacreditada, que acabará fatalmente sem autoridade e
legitimidade - o primeiro passo para que se transforme em
refém do seu próprio terrorismo e do crime organizado.
O Secretário Santos Moreira deve se empenhar
verdadeiramente para apurar a autoria dos atentados até
mesmo para preservar sua autoridade e para não desmerecer o
dedicado trabalho da maioria dos servidores de sua
Secretaria, que, Dela absurda impunidade gozada até agora
pelos terroristas e pelas investigações que nunca se revelam
produtivas, temem ser identificados injustamente com eles.
Apelo ao Exmo. Sr. Governador do Estado, para não aceitar
que a investigação do covarde assassinato dos menores tome o
mesmo curso do inquérito sobre as bombas do ano passado.
Conclamo o Sr. Governador para determinar a seus auxiliares
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da área de Segurança Pública, que produzam os resultados
verdadeiros que até agora r'.ão foram capazes de apresentar.
Solicito até mesmo a t-ansferéncia da coordenação das
investigações para o Palácio da Liberdade, como uma
demonstração firme e inequívoca de que o Governo do Estado
de Minas Gerais não compactua com o terrorismo e a barbárie
praticada por um setor minoritário de seus agentes.
Uma coisa é certa: se o assassinato dos menores Jamil,

Júnior e Gilmar ficarem impunes, a tendência geral do povo
mineiro será certamente, dividir a responsabilidade desse
crime hediondo com suas mais altas autoridades.
Sr. Presidente, queria fazer alguns comentários, mas
prefiro ficar com as palavras já proferidas. Quero lembrar
que o Governo do Estado e a Secretaria da Segurança Pública
devem, publicamente, um pedido de desculpas ao sindicalista
Austen Mudado, acusado de ter colocado uma bomba na sede da
OAB. Aliás, essa foi a única investigação feita pela
policia. Acho que o Governo do Estado de Minas Gerais deve
esse pedido de desculpas, mesmo sabendo Que isso jamais vai
resgatar o estrago que essa denúncia fez contra ele, contra
sua família, no seu meio profissional.
Mas, Sr. Presidente, antes de encerrar, gostaria de fazer
um comentário sobre a greve dos professores de Belo
Horizonte, que entra hoje em seu 40g dia. Ouvimos o
Presidente Fernando Henrique, quando de sua posse, dizer que
era para esquecer tudo que ele tinha escrito. E estamos
vendo, na Prefeitura de Belo Horizonte, o Prefeito Patrus
Ananias pedir para esquecer tudo que ele pregou até então.
Não é, pois, uma mera semelhança, ou melhor, a mera
semelhança" é o poder. Enquanto não se está no poder, é
possível ser sonhador, romântico e até irresponsável. Nosso
Prefeito, em 1992, ajudava a liderar uma greve que
solicitava 600% de aumento, portanto. 460% acima da
defasagem salarial dos funcionários. Agora, ele se recusa a
negociar com os professores. Temos informações de que o
comando de greve já cedeu, que aceita parcelar o atilho.
Estamos solicitando que a Comissão de Educação deta Casa
faça uma visita ao Sr. Prefeito para q ue ele possa estender
a mão e partir para a negociação. O que está acontecendo
hoje em Belo Horizonte é o Que de pior pode acontecer numa
greve: é a categoria dos trabalhadores sair humilhada, sem
salário. Isso não interessa á comunidade, porque os nossos
filhos estarão entregues a esses professores. O poder
público usa o seu poder de máquina para tratorar,
literalmente, as reivindicações dos professores, colocando-
as apenas como uma questão política. A greve que acontece em
Belo Horizonte hoje visa a cobrar o acordo previamente
estabelecido e não cumprido pela Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte. Solicitamos a nossa Comissão de Educação,
que tente aproximar esses grupos e tirar os professores do
isolamero no qual a Prefettura os colocou. Muito obrigado,
Sr. Predente.
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
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O Deputado João Leite - Sr. Presidente, senhores membros
da Mesa, colegas de legislatura, demais pessoas presentes a
esta reunião plenária, o que me traz a esta tribuna hoje,
infelizmente, não é um fato alegre, uma noticia boa sobre os
trabalhos que temos realizado, carinhosamente e com grande
respeito ao cidadão que nos elegeu, ou sobre as
gratificantes experiências por que temos passado- Por
inúmeras razões, principalmente por acreditar que, muitas
vezes, do levantamento de questões surgem os
posicionamentos, as idéias e as atitudes, venho até Os
companheiros e a população de nosso Estado para falar sobre
a recente tragédia, que nos tem chocado profundamente, da
chacina de três crianças que viviam nas ruas e para expor
graves problemas que envolvem e comprometem de forma
assustadora a segurança de todos nós.
Refletindo sobre o que tem acontecido, no momento em que
integrantes da policia passam por cima daquilo que deveriam
reverenciar acima de tudo - que é a lei - e começam a
promover exatamente o oposto daquilo pelo qual deveriam
estar trabalhando - que é a segurança pública -, começo a
acreditar que isso tudo pode ser apenas conseqüência da
falta dereferência, de valores e modelos que estejam
ligados á cidadania, ao respeito pelo ser humano, à justiça,
à promoção do bem comum e, por que não dizer, ao amor ao
próximo. O fato pode ser conseqüência, também, da certeza da
impunidade.
Apesar de os meios de comunicação estarem constantemente
divulgando crimes insanos ocorridos em tantos países
desenvolvidos do mundo, entre eles o assassinato de
multidões, o Brasil, como informa o jornal 'Folha de S.
Paulo" de hoje, está sendo considerado o segundo pais mais
violento do mundo, com 10 assassinatos para cada 100 mil
habitantes, num cenário já considerado epidêmico. E, quando
policiais começam a contribuir para o aumento desses
índices, é necessário que medidas urgentes sejam tomadas,
sob pena do estabelecimento de um verdadeiro caos.
Os exemplos de impunidade são inúmeros e, certamente,
trazem conseqüências. O mesmo grupo que assumiu, em março do
ano passado, a autoria dos sete atentados a bomba que
ocorreram em Belo Horizonte entre fevereiro e abril assume
agora o assassinato dos menores Jamil , Juninho e Gilmar. Os
inquéritos abertos não chegaram a nenhuma conclusão, e o
grupo não foi identificado.
Como Presidente da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais, tenho tido diversas oportunidades de observar
fatos que envolvem a violação de direitos humanos, alguns
deles envolvendo a própria policia, quase todos, porém, sem
comprovação final. Casos como o das crianças que, no ano
passado, foram retiradas de seus alojamentos, próximo ao
Estádio Independência, e espancadas, acusando posteriormente
a policia, costumam ficar sem solução, apesar de o número de
exonerações na corporação, por desvio de comportamento, ser
muito maior hoje que em outras épocas. Numa das reuniões
promovidas por essa Comissão acerca da violência policial
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cheguei a propor que as razões dessas exonerações fossem
publicadas no diário oficial. -
A urgência de medidas saneadoras e preventivas na policia
tem sido apontada em diversos debates feitos pelos
organismos de governo e pela sociedade. No ano passado,
participei do Seminário Nacional sobre Justiça e Segurança
Pública, no Ceará, e um dos temas discutidos foi exatamente
a necessidade de se dar melhor preparo à policia nas
academias, inclusive colocando-se a disciplina Direitos
Humanos no currículo obrigatório de formação de policiais.
No dia 13/6/96, será lançado o Plano Nacional de Direitos

Humanos, fruto de inúmeros debates dos quais também tivemos
a honra de participar e que colocaram em pauta as principais
violações dos direitos humanos no Brasil e apresentaram
diversas sugestões. O Plano deverá sugerir, por exemplo, que
certos crimes cometidos na jurisdição dos Estados sejam
classificados como crimes federais, passando a ser
investigados pela Policia Federal e julgados pela Justiça
Federal. Deverá propor, ainda, a criação do serviço civil
obrigatório, que dará a opção ao cidadão, aos IS anos, de se
alistar nas Forças Armadas ou nos núcleos de alistamento
civil, para trabalhar em serviços de apoio á área social e
de defesa da cidadania. As medidas, no entanto, têm que sair
do papel e ser aplicadas.
Indiscutível, porém, é o fato de que os debates constituem

um fórum democrático de discussão. Nenhuma matança Dode ser
considerada como forma sã de reivindicação salarial u seja
do que for. Como reivindicar justiça utilizando a injustiça
como instrumento? Como reivindicar respeito e valorização
quando se age exatamente ao contrário? Inadmissível também é
a covardia da utilização de crianças que vivem nas ruas,
retratos vivos de outros dramas sociais graves, como bodes
expiatórios, exatamente porque elas são abandonadas e têm
pouca ou nenhuma condição de lutar por seus direitos e
porque poucos são os que se importam verdadeiramente com
elas.
A morte prematura de Jamil, Juninho e Gilmar, de 15, 16 e
14 anos, respectivamente, nos remete mais uma vez á questão
do menor abandonado, do menor infrator, daqueles que vivem
nas ruas, entregues ás drogas e ás doenças, comumente
cometendo pequenos furtos e sendo :ondenados a um circulo
vicioso que passa por sua apreensãz, seu encaminhamento à
Delegacia Especializada de Orientação ao Menor e, depois, ao
Juizado da Infância e Juventude e sua internação em Centros
de Internação Provisória, por um período máximo de 45 dias.
Dai, ou voltam para as ruas ou são 'evados para o único
Centro de Reeducação de Menores Infrarres do Estado, em
Sete Lagoas, de onde geralmente fogem para voltar às ruas.
Um percurso que comumente lhes traz ou a morte prematura,
como no caso de Jamil, Juninho e Gilmar, ou uma boa
preparação para ingressar no sistema penitenciário, cedo ou
tarde.
Jamil Martins Romão, conhecido ainda pelo apelido de
"Monstrinho', estava nas ruas desde 1993. Nesse ano, foi
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parar no Juizado, devido à realização de pequenos furtos.
Abandonado pela mãe, Júnior Sandro Marques Leão foi criado
por outra família e, há pouco mais de dois anos, optou por
morar na rua. Entrou na FEBEM, pela primeira vez, em 1993.
Já Gilmar Ferreira França teve uma infância de trabalho em
carvoarias no Norte de Minas. Aos 11 anos, matou outro menor
e, agora, tinha cerca de 16 processos na Justiça contra ele.
Depois de morar por algum tempo em Belo Horizonte, voltou a
Montes Claros. Acabara de retornar à Capital mineira quando
teve o trágico fim. Todos eles tinham medidas reeducativas
determinadas pelo Juiz e que não foram aplicadas.
Na ocasião em que se discutiu na Assembléia a extinção da
FEBEM e a criação da Secretaria da Criança e do Adolescente,
apresentei uma emenda que foi aprovada e resultou no art. 22
da Lei nQ 11.919, que prevê a criação, pelo Governador do
Estado, de uma comissão de trabalho, com a participação da
sociedade e dos Poderes Legislativo. Executivo e Judiciário,
bem como do Ministério Público, e com o objetivo de estudar
a transferência das funções desempenhadas pela
Superintendência de Atendimento e Reeducação do Menor
Infrator - SAREMI - da Secretaria da Justiça para a
Secretaria acima citada. Essa comissão deverá estudar o
aproveitamento das unidades especializadas existentes nas
cidades-pólo das macrorreglões do Estado para a internação
dos menores infratores e cumprir seus objetivos num prazo
máximo de seis meses.
Não temos conhecimento das razões pelas quais essa comissão
ainda não foi criada e. por isso, apresentaremos um
requerimento para que se solicite ao Exmo. Sr. Governador de
Estado que, através de decreto, a viabilize, o mais rápido
possivel
A experiência que tive trabalhando com adolescentes de rua,

na Secretaria Municipal de Esportes, me dá a certeza, hoje,
de que, se houver interesse, parcerias e projetos bem
elaborados, aplicados do inicio ao fim, será passível
reeducar a maioria dessas crianças, integrando-as à
sociedade.
Através de uma atividade prazerosa que lhes era oferecida -
no caso, o futebol, com o time dos meninos de rua - atraiam-
se essas crianças para um programa com intenção muito mais
ambiciosa, que era a de reintegrá-las à sociedade. Num
primeiro momento, nós as abordávamos nas ruas para atrai-
las. Depois disso, elas passavam a nos procurar
espontaneamente, informavam os companheiros, etc. Mais do
que simplesmente praticar um esporte, elas tinham a
oportunidade de entrar em contato com regras importantes
relativas ao respeito, aos horários e passavam a aceitá-las.
Começavam, inclusive, a demonstrar maior auto-estima e
preocupação com o próprio corpo. Não queriam se machucar e
acreditavam que as drogas os fariam jogar menos ou pior.
Passavam por acompanhamento psicológico e assistencial e,
noutro momento, por uma preparação final, com profissionais
da AMAS, para serem encaminhadas a um trabalho.
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Numa avaliação geral, podemos dizer que cerca de 70% dos

meninos que participavam do programa o faziam de forma mais
fixa, 60% eram encaminhados para trabalhar, e 40%
Permaneciam nos empregos. Acredito que toda a sociedade tem,
enfim, como dar sua contribuição.
Queria, portanto, enfatizar aqui, em nome da Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais, o nosso repúdio veemente
a esse tipo de ação de grupos maléficos da policia,
responsáveis por tragédias como a que tirou a vida dos
meninos Jamil, Júnior e Gilmar. Esperamos ainda que os fatos
sejam apurados até o fim, com punição para os criminosos.
Obrigado.

- Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis.
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente e Srs. Deputados,

cremos que somos um dos parlamentares desta Casa que mais
tem usado esta tribuna cor: forma de denunciar a violência,
violência que se estabelece em todos os níveis, seja nesta
cidade de Belo Horizonte, seja neste Estado, seja neste
Pais, seja em todo o mundo. Aqui, sempre nos manifestamos,
não como um discípulo de Jesus Cristo, da doutrina cristã,
que contribui para a paz dando a outra face para que lhe
batam. Nem aqui estamos para pregar o fim da violência como
adepto de Mahatma Gandhi, na sua assombrosa luta de
libertação da India contra os ingleses, por meio de um
trabalho pacifista. Nem aqui estamos pregando o fim da
violência com o altruísmo de um grande cidadão do mundo.
Prêmio Nobel da Paz de 1952, Alberto Schweitzer, que tinha
por filosofia de vida - e que nos legou esta filosofia - a
reverência pela vida, reverência esta que se traduz como o
respeito a toda e qualquer forma de vida. Longe estamos, Sr.
Presidente e Srs. Deputados, de pedir o fim da violência
através de meros movimentos oratórios pacifistas. Muitas
vezes, a paz tem que ser conseguida por meio da guerra.
Muitas vezes, a paz tem que ser conseguida por meio da
contraviolência. Mas não estamos aqui para pregar a
violência.
Já dissemos que estamos aqui, na data de hoje, porque
parece que estamos dentro de uma legião de desavisados,
dentro de uma legião de mineiros e de brasileiros que não
percebem que está institucionalizada a pena de morte neste
Pais, que se implantou a partir dos famigerados esquadrões
da morte, que vêm da época da ditzura militar, pena de
morte que vem campeando através do bandos de justiceiros
que grassam pelo Rio e por São Paulo.
E inominável, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que o Estado
do equilíbrio nacional - Minas Gerais - venha agora às
manchetes dos meios de informação de todo o mundo como um
símbolo de violência contra menores. Não podemos admitir,
dentro do meio oficial, que cidadãos a serviço do Estado, a
serviço da lei, façam dela um meio de exterminar cidadãos,
principalmente crianças e adolescentes. Nós, que louvamos o
Estatuto da Criança e do Adolescente, um novo mecanismo de
defesa de milhões de crianças no Pais, já víamos esses



menores como vitimas das mais iníquas, violentas e
ignominiosas práticas dos seus próprios pais, da sua família
e da sociedade que os cercam. Essas crianças têm sido,
agora, vitimas da violência policial. Não podemos estar de
acordo com isso. Não podemos estar acomodados com a
realidade do Estatuto da Criança e do Adolescente dentro de
um pais miserável, de um pais falido e quebrado. Falência e
quebradeira que já foram confessadas publicamente pelo então
Presidente Fernando CoIlor, nos idos de 1990. A quebradeira
se arrasta por este Pais e o leva a ser presa do
neolíberalismo, de querer, como fruto de arrecadação, de
numerário, de dinheiro, vender tudo que temos para fazer
face aos compromissos assumidos com as dividas interna e
externa. Não podemos concordar que este Estado, na ânsia de
obter dinheiro para o pagamento de seus compromissos, possa
pôr fim a uma empresa como a Vale do Rio Doce. Está na hora
de os brasileiros irem para a rua como forma de protesto;
não é para ficar acomodado no seu trabalho e no seu ambiente
de convivia familiar, mas ir para a rua fazer protestos, até
usando de certa força para impedir que este Pais seja
totalmente sucatado.
Não podemos permitir que meninos de rua coloquem em risco

nossa tranqüilidade, promovendo arrastões e outras formas de
violência. Acredito que temos que obter um lugar comum,
descobrindo uma maneira em que as crianças sejam
privilegiadas, pois são seres ainda em formação, sem
maturidade, que precisam da atenção do adulto e,
principalmente, dos governantes deste Pais. Precisamos,
também, que essa atenção seja voltada para aquilo que dê
segurança à sociedade brasileira, que esses menores não
deixem a sociedade em pânico com a prática de delitos, como
os arrastões pelas praias e ruas das metrópoles.
Sabemos dos baixos salários percebidos pela Policia Militar
e pela Polícia Civil, pois este é um Pais falido e quebrado,
cujo povo ganha mal, recebe salários infimos e irrisórios.
Nós, dentro dos nossos supersalários de pro'issionais
liberais, empresários e políticos, não podemos ficar
Insensíveis a essa questão, pois o trabalhador ganha um ou
dois salários mínimos para sua sobrevivência. Temos que ter
consciência do nosso papel, lutar pela grandeza deste Pais e
pela valorização do trabalho e do salário. Queremos que a
policia seja bem paga, porque sabemos do trabalho árduo e
penoso do policial. Reconhecemos que a policia tem uma
missão muito difícil, que é evitar a ação dos facínoras e
dos poderosos que se envolvem no tráfico de drogas e que
usam dos menores, das crianças, para serem presas de futuros
gângsteres deste Pais. Temos de arrumar um meio de defesa e
de proteção do salário da policia.
Em nome desse mal pagamento, não podemos endossar a chacina
do Taquaril, em que três jovens sem maturidade foram
chacinados neste Estado do equilíbrio nacional, reconhecido
por Tancredo Neves, que é Minas Gerais. O que pedimos,
através desta Casa Legislativa, é que as autoridades de
segurança deste Estado, especialmente o Secretário de
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Segurança Pública, continuem dando rumos sérios à apuração
dessa chacina que ocorreu na semana passada. Não podemos
concordar que o que aconteceu em Minas Gerais possa ficar
camuflado, com o mesmo exemplo vergonhoso da farsa do
Riocentro, que foi mostrada pela Rede Globo, na última
sexta-feira, no "Globo Repórter"- No episódio do Riocentro,
autoridades oficiais, as Forças Armadas nacionais estavam
envolvidas num conluio e tentaram promover a chacina, que
seria atribuída aos comunistas, os então esquerdistas.
Para terminar, Sr. Presidente, não podemos permitir que a

apuração deste delito siga o mesmo rumo da apuração no ano
passado, do episódio das bombas, que foi assumido pelo grupo
que se intitula Reação. Esse grupo não foi punido, e o bode
expiatório escolhido foi o sindicalista Austen Mudado.
Ouvimos, na época, com muita atenção, por parte das
autoridades, aquela insinuação. Esperamos a apuração dos
fatos e sabemos que foi tudo uma escamoteação como o foi a
tragédia do Riocentro, com a morte de dois oficiais das
Forças Armadas, a serviço do Exército, promovendo uma
explosão de bombas e tentando incriminar os opositores do
regime, como hoje podem ser incriminados os opositores do
Goverro. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos

Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
membros da imprensa e visitantes, queremos, de público,
apresentar a nossa solidariedade, o nosso respeito e a nossa
confiança para com o Secretário de Segurança Pública do
Estado de Minas Gerais, Dr. Santos Moreira, pela tônica dos
pronunciamentos, todos eles muito bem colocados e oportunos,
principalmente neste momento dificil por que passa o Estado
de Minas Gerais, devido aos fatos que chocaram e chocam a
opinião pública deste Estado. Mas pelos pronunciamentos aqui
proferidos até parece que a Secretaria de Segurança Pública
nada está fazendo para elucidar esses crimes que merecem
todo o nosso repúdio. Pelo contrário, o Sr. Secretário, de
forma bem firme como lhe é peculiar, de forma tranqüila,
demonstrando toda a eficiência da Policia Civil tem,
claramente, transparentemente, trazido opinião pública,
através da imprensa, dos seus pronunc:amentos e da própria
ação da Policia Civil deste Estado, á luz da verdade, todo o
seu trabalho e tudo o que vem desenvolvendo como Secretário.
Ainda hoje, participamos aqui, no Plenário da Assembléia
Legislativa, do programa 'Policia Civil - Disque Cidadão",
telefone 236-3000, através do qu - qualquer pessoa pode
fazer a sua ligação para a PC cia, em total sigilo,
denunciando fatos que estejam acontecendo no Estado. Essa
prática serviu e serve para elucidar crimes horríveis, como
é o caso do homicídio e do seqüestro. Trata-se de uma ação
da Policia Civil que merece elogios e aplausos. Acredito,
Sr. Presidente, Srs. Deputados, que não podemos tapar o sol
com a peneira, querendo mascarar a verdade. À Policia Civil
do Estado é eficiente, já demonstrou aos outros Estados como
trabalha, como se faz um trabalho correto, probo, coerente
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com a linha de pensamento do Governador e 'da maioria dos
Deputados desta Casa. Queremos apresentar a nossa
solidariedade ao Dr. Santos Moreira e a nossa confiança em
toda a sua equipe. Ternos a certeza absoluta de que o povo
mineiro terá uma explicação no final do caso e que ficarão
claros os nomes daqueles que realmente erraram e que deverão
pagar pelos crimes cometidos.
Sr. Presidente, nesses poucos minutos que me restam,

gostaria de relatar uma experiência que vivi nesta semana.
Fomos convidados pela população de Pirapora para fazer uma
visita àquela cidade. Essa mesma Pirapora que mereceu O
pronunciamento de nossa colega, Deputada Maria José
Haueisen, de uma forma bem séria e contundente. Ela também
foi á Pirapora e viu o que está acontecendo naquela cidaO.
Fomos fazer uma análise, principalmente acerca da saúde

pública daquele município. Sabemos que Pirapora tem sofrido,
nos últimos anos, devido a administrações que pouco têm
ajudado á população daquela cidade.
Gostaríamos de abrir um parêntese - principalmente no meio

de tantas denúncias e ações contra o povo de Pirapora - para
elogiar o trabalho do Secretário Municipal de Saúde, que
conseguiu, através de um convênio com a Fundação Nacional de
Saúde, colocar para funcionar um hospital com muitos leitos,
mais de 100 funcionários e 24 médicos, em plantões
permanentes no hospital. Esse tem sido um trabalho sério e
eficiente.
Ele nos pediu que fôssemos procurar o Secretário de Saúde

para levar o pedido de socorro da população de Pirapora com
relação à saúde pública. Cumprimos o nosso objetivo. Nessa
mesma visita, Sr. Presidente, pudemos constatar o estado
lastimável de abandono da BR-365 que liga Montes Claros a
Pirapora. Nos últimos três meses, foram inúmeros os
acidentes com mortes. A estrada não oferece a mínima
condição de tráfego. Nela transitam, hoje, cerca de 1.500
carretas por dia. Todo o movimento econômico do Triângulo e
do Estado de São Paulo em direção ao Nordeste passa pela BR-
365, que hoje está absolutamente intransitável.
Nossa preocupação aumenta quando observamos que, até
setembro, o trecho da BR-251, que liga a região norte-
mineira à Rio-Bahia, vai estar concluído. Está previsto um
aumento desse movimento para 5.000 carretas pesadas por dia.
Por último, queremos abordar o problema sério do anel
rodoviário de Montes Claros. Todo esse trânsito, já citado,
passa dentro de Montes Claros. O Governo Hélio Garcia
iniciou a construção do anel rodoviário, mas essa obra está
paralisada.
Aproveito o encerramento do pronunciamento para fazer um
apelo ao Governador do Estado, para que reinicie,
imediatamente, o trabalho de recuperação da BR-365, que
agilize a retomada dos serviços para a conclusão do anel
rodoviário de Montes Claros e para que, se Deus quiser, até
setembro, possamos terminar a BR-251, ligando,
definitivamente, toda a região norte-mineira à Rio-Bahia,
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que é uma grande aspiração e necessidade do povo daquela
região. Muito obrigado.

2,1 PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - A Presidência

passa à 22 parte da reunião, com a lsl 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.

Questões de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Ontem, eu
acompanhava o programa 'Entrevista Coletiva' da TV
Bandeirantes, e o Deputado Federal Brant deixava claro que o
que o Governo tem de melhor hoje é a segurança. Foi, então,
indagado por vários jornalistas como é possível ter-se uma
boa segurança, Sr. Presidente, se a Policia tem uma
remuneração tão baixa. Hoje, a Policia Civil está mendigando
no final do mês. Temos companheiros, dentro desta Casa, que,
no final do mês, dão cestas básicas ou outro tipo de ajuda a
policiais. Esses policiais não estão agüentando sobreviver
com esse salário. Enquanto falava ontem o Deputado Federal
Brant, no programa "Entrevista Coletiva", eu acompanhava
boquiaberto. Temos uma Policia competente, exemplar e que
está afastada da corrupção que existe em out"os Estados. E
verdade que existem fatos isolados, como o do Taquaril, mas
não podemos generalizar, pois temos bons policiais. Apelo a
esta Casa para que tome medidas urgentes. Todos os partidos,
com os seus Deputados. Sr. Presidente, precisam exigir do
Governo do Estado uma remuneração justa para a Policia Civil
e para a Policia Militar do Estado de Minas Gerais,
independentemente de partido, facção política, ou de ser ou
não votado por policiais nesta Casa. Temos de pensar que, se
a Policia Civil continuar a ser tratada como está sendo,
podemos passar a não ter mais uma Policia Civil exemplar.
Não adianta gratidão ou mérito, porque isso não enche panela
na cozinha de nenhum policial. Hoje, existem policiais
passando necessidades, e o Governo do Estado tem de arrumar
recursos para dar um salário digno a esses policiais. Caso
contrário, em pouco tempo, podemos nos encontrar na mesma
situação c Estado do Rio de Janeiro. Eles começaram com o
Disque-Der,jncia, agora já existe o Disque-Corrupção, o
"disque-isso" e o "disque-aquilo'. Será que vamos nos
esquecer de discar para o Governador e dizer-lhe que a
Policia Civil precisa de aumento? Muito obrigado.
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, apenas para
corroborar as palavras daqueles que já falaram antes, quero
fazer coro, neste momento, com aqueles que ficaram
estarrecidos com as noticias que os jornais estão nos
mostrando sobre o assassinato de três jovens, provavelmen:
por policiais, como forma de protesto pelos baixos salários.
se assim for provado, ou por outros motivos. O que não se
pode conceber é que inocentes sejam sacrificados em ato de
injustiça, para que se faça justiça. Assim como a semelhança
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atrai a semelhança, a injustiça também atrai a injustiça.
Talvez, por isso, o nosso Estado e o nosso Pais se encontrem
na situação em que estão.
Por outro lado, também fazemos coro com aqueles que

reconhecem que tanto a nossa Policia Civil quanto a Policia
Militar recebem um salário vil, e, por que não dizer, uma
exortação a que mergulhem na corrupção. Alguns, ou melhor,
muitos membros que fazem parte da Policia merecem aplauso e
louvor, porque, se o homem não tiver uma mente cristã, um
compromisso com Deus e não balizar o seu comportamento pelo
principio elementar de que havemos de prestar contas no
Juízo Final a Deus de tudo que fizermos, a pessoa que recebe
um salário de R$300,00, RS400,00 ou menos que isso, por mês,
e que é pai de três, quatro ou cinco filhos, usa uma arma e
lida com bandidos, evidentemente é quase empurrado pela
sociedade para a corrupção.
Recentemente, esteve conosco aqui o Secretário da Fazenda,
para falar sobre o assunto. Naquele momento, tive o
privilégio de estar assentado ao lado do companheiro Paulo
Schettino - por quem tenho profunda admiração. Não sei se
ele se lembra, mas fiz o seguinte comentário a respeito do
quadro: o nosso Estado gasta 1,7% do seu orçamento com a
segurança, como se segurança não fosse tão elementar para o
homem quanto a alimentação, a saúde e a educação.
Quanto se gasta com a educação? Quanto se gasta com a
saúde? Quanto se gasta com a segurança? O gasto com a
segurança é infimamente menor, ao ponto de o orçamento da
União destinar á segurança interna, ou seja, ás Polícias
Civil e Militar, uma cifra - segundo informação de um
Deputado Federal correspondente a 0,7%. Imaginem se
pudéssemos gastar 7%.
Se encarássemos com seriedade a questão da segurança - como
o fazem os países do Primeiro Mundo, que destinam 10% do
orçamento a essa área -, asseguraríamos a tranqüilidade do
cidadão. Evidentemente, poder-se-ia até mesmo decuplicar o
salário de um policial. Quando digo decuplicar, quero dizer
que, assim, o policial teria direito a um salário justo.
Conseqüentemente, poderia haver uma seleção mais criteriosa
daqueles profissionais e, em razão disso, não teriamos,
dentro dos quadros - se é que temos - assassinos
sanguinários e maus, como esses que sacrificam vidas humanas
com o objetivo de reivindicar a justiça, praticando, dessa
forma, um tremendo ato de injustiça.
Portanto, fazemos coro com aqueles que sofrem, com a
população do Estado de Minas Gerais por tão hediondos
crimes, que, no entanto, ficam impunes. Esperamos que o
nosso Secretário, Santos Moreira e, evidentemente, a
Polícia, apurem, prendam e punam os culpados por esse ato
tão terrível. Não nos eximimos da nossa culpa, a culpa de
todos nós, pelos salários vis, pela importância mínima que
damos a uma área tão fundamental, que é a segurança do
cidadão do nosso Estado.
Para concluir esta questão de ordem, Sr. Presidente,

verificamos - como V. Exa. pode perceber dessa tribuna mais
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alta, desse lugar que bem merece -, que temos apenas dez
Deputados na reunião conjunta de comissões, que, somados aos
Deputados aqui presentes, não completarão o "quorum"
suficiente para votar nem mesmo um requerimento. Portanto,
Sr. Presidente, peço a V. Exa. que encerre esta reunião.
o Sr. Presidente (Deputado Emano Batista) - A Presidência,
tendo em vista a matéria constante na pauta, vai solicitar
ao Sr. Secretário que proceda à chamada para recomposição de
"quorum". Com a palavra, o Sr. Secretário, para oroceder à
chamada dos Deputados.
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a

chamada).
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 11 Deputados que,

somados aos 9 que se encontram nas comissões, perfazem o
total de 20 parlamentares presentes, número este
insuficiente para continuação dos trabalhos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião,
convocando os Deputados para a especial de logo mais, às 20
horas, e para as extraordinárias de amanhã, dia 20, às 9 e
às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a
ordinária deliberativa, também de amanhã, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia (- A ordem do dia anunciada pelo Sr.
Presidente é a publicada na edição anterior). Levanta-se a
reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
No 133/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em
análise pretende seja dada a denominação de Adão Pereira de
Almeida à Escola Estadual Boa Vista, localizada no Distrito
de Mucuri, Município de Teõfilo Otõni.
Publicado em 30/3/95, 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.
Cumprida a diligência solicitada em reunião anterior, esta

Comissão prossegue com a análise da matéria.
E Fundamentação

A proposição em estudo encontra-se em consonância com o
determinado no art. 61, XIV, da Constituição Estadual, que
estabelece como atribuição desta Casa legislar, com a sanção

2	do Governador, sobre bens do domínio público-
Z, No tocante à legislação infraconstitucional que disciplina

a matéria, a proposição está de acordo com a Lei ng 5.378,
de 3/12/69, alterada pela Lei nQ 7.627, de 13/12/79, que
estabelece normas para denominação de estabelecimento,
instituição e próprio público. De acordo com tais diplomas,
não deve haver, no mesmo município, próprios públicos com
igual denominação, cuja escolha deve recair em nome de
pessoas falecidas e de notárias qualidades.
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Segundo informa a Secretaria de Estado da Educação, não foi
encontrado no Cadastro da Diretoria de Organização do
Atendimento Escolar escola estadual, no Município dê Teófilo
Otôni, com o nome proposto pelo Projeto de Lei nQ 133/95.
Não existe, pois, impedimento legal à tramitação da
matéria, que se encontra de acordo com a legislação
pertinente.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
133/95 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 19 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -
Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho - Ivair Nogueira.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 244/95

Comissão de Defesa Social
Relatório

De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o Projeto de Lei
nQ 244/95 tem por objetivo dar a denominação de Detetive
Elder Desmoulins de Oliveira à Delegacia de Policia e à
cadeia pública de Santa Maria do Suaçui.
Examinada a proposição pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, vem o projeto a esta
Comissão para o lQ turno de deliberação conclusiva, em
cumprimento das normas regimentais.

Fundamentação
E significativa a escolha de Elder Desmoulins de Oliveira
para dar denominação à Delegacia de Policia e à cadeia
pública do Município de Santa Maria do Suaçui. Homem
exemplar, distinguiu-se na Policia Civil como Detetive,
prestando relevantes serviços à METROPOL e à Ronda Ostensiva
do Departamento de Investigações. Seu dinamismo e vontade de
servir eram evidenciados pelo trabalho oue desenvolveu em
prol do bem comum.
Dedicou-se horas consecutivas à recapturação de foragidos e

de armas. Várias outras atividades pertinentes a esse árduo
mister enaltecem o seu nome, fazendo-o merecedor da
homenagem que se lhe pretende prestar.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no lQ turno, do

Projeto de Lei nQ 244/95 na forma proposta.
Sala das Comissões, 19 de março de 1996.
Paulo Schettino. relator.

PARECER PARA O ló TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 288/95

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

De autoria do Deputado Miguel Barbosa, o projeto em análise
altera a denominação da Escola Estadual Francisco Manuel
localizada no Município de São Sebastião i o Rio Verde.
A matéria foi distribuída à Comissão i e Constituição e

Justiça, que concluiu por 5 a juridicidade.



507

constitucionalidade
Comissão para o 1Q
termos regimentais.

e legalidade, vindo agora a esta
turno de deliberação conclusiva, nos

Fundamentação
A nova denominação pretende homenagear o Padre Francisco de
Freitas Carvalho, que, conforme menciona a justificação do
projeto, dedicou sua vida à educação de jovens, colaborando
com a população nos mais diversos setores.
A homenagem é justa e meritória, em razão da valiosa obra
legada pelo sacerdote ao povo de São Sebastião do Rio Verde.

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

Lei nQ 288/95 na forma proposta.
Sala das Comissões, 19 de março de 1996.
Gilmar Machado , relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 435/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto em análise
objetiva autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Barbacena.
Publicado em 7/9/95, foi a proposição distribuída a esta
Comissão, para que seja examinada quanto aos aspectos
jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Nos âmbitos jurídico e constitucional, a proposição está
respaldada pelo art. 18, "caput", da Carta mineira, e pela
Lei nQ 8.666, de 21/6/93, alterada pela Lei nQ 8.883, de
8/6/94. a qual, em seu art. 17, "caput', condiciona a
alienação de bens da administração pública à existência de
interesse público devidamente justificado. Neste caso,
preenche-se tal requisito, visto que a área se destina à
implantação da Companhia de Distritos Industriais - CDI -
naquele município.
Respalda-se, ainda, a pretendida doação no fato de o imóvel

Pertencer à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -
FHEMIG - e de a parte requerida pela municipalidace
encontrar-se ociosa e sem afetação especifica.
E importante destacar a autorização do próprio Conselho

Curador da FHEMIG, conforme cópia xerox da Deliberação n
001/93 anexada ao processo. Entendemos, assim, não existir
nenhum impedimento ao trâmite da matéria.
Todavia, objetivando atender á melhor técnica legislativa e

às exigências legais, apresentamos o Substitutivo flQ 1.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, opinamos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
435/95 na forma do Substitutivo nQ 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO NO 1 AO PROJETO DE LEI No 435/95
Autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -
FHEMIG - a doar área de terreno ao Município de Barbacena.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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Art. 1Q - Fica a Fundação Hospitalar do Estado de Minas
Gerais - FHEMIG - autorizada a doar ao município de
Barbacena área de terreno correspondente a 373.500m2
(trezentos e setenta e três mil e quinhentos metros
quadrados), de um total de 3.343.907m2 (três milhões,
trezentos e quarenta e três mil, novecentos e sete metros
quadrados), registrado sob o nQ 19101, a fls. 160 do livro
-A-17 do Registro Civil de Pessoas Jurídicas do Cartório Jero
Oliva da Comarca de Belo Horizonte, com os limites e as
confrontações seguintes: partindo-se da ponte sobre o
Córrego Cocho, próximo ao Km 8 da BR-265, que liga Barbacena
a Barroso, numa extensão de 1.200m (mil e duzentos metros),
com Carlos de Castro e Sargento Bastos; no sentido sudoeste,
numa extensão de 330m (trezentos e trinta metros), com a
FHEMIG; no sentido noroeste, até a BR-265, numa extensão de
1.050m (mil e cinqüenta metros) ainda com a FHEMIG;
margeando a BR-265, numa extensão de 250m (duzentos e
cinqüenta metros), até a ponte onde teve inicio essa
descrição, perfazendo uma área com 373.500m2 (trezentos e
setenta e três mil e quinhentos metros quadrados) de
propriedade da FHEMIG, de acordo com memorial descritivo de
confrontações.
Parágrafo único - A área prevista no "caput" deste artigo
destina-se à implantação da Companhia de Distritos
Industriais - CDI.
Art. 2 - O imóvel descrito no art. lo reverterá ao
patrimônio do Estado se, no prazo de 5 (cinco) anos a contar
da data da publicação desta lei, não lhe for dada a
destinação prevista no parágrafo único do mesmo artigo.
Art. S - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de março ae 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira, relator -
Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 495/95

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

O Projeto de Lei nQ 495/95, do Deputado Arnaldo Canarinho,
objetiva declarar de utilidade pública o Centro Recreativo
Águia de Ouro, com sede no Município de Contagem.
Examinada a matéria pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto para o lQ turno,
em obediência ao que dispõe o Regimento Interno-

Fundamentação
A finalidade da instituição em apreço é essencialmente
educativa. Assim é que ela estabelece como objetivo
prioritário difundir o civismo e a cultura física,
principalmente o futebol amador, além de realizar reuniões
sociais e culturais.



 

Dessa forma, julgamos oportuno que a entidade seja
declarada de utilidade pública.

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

flQ 495/95 no lg turno, na forma original.
Sala das Comissões, 19 de março de 1996.
João Leite, relator.

PARECER PARA O l g TURNO DO PROJETO DE LEI
No 498/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o projeto em análise
dá a denominação de Rodovia Bom Caminho do Castrinho ao
trecho da Rodovia MG-20 que liga o Município de
Jabuticatubas ao de Cardeal Mote-
Publicada em 29/9/95, veio a proposição a esta Comissão
para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art.
103, V, a', do Regimento Interno.
Cumprida a diligência requerida em reunião anterior, esta

Comissão passa, agora, ao exame do projeto.
Fundamentação

A Constituição Estadual atribui, em seu art. 61. XIV,
competência para legislar sobre bens do domínio público,
matéria de que trata o projeto em exame.
A Lei ng 5.378, de 3/12/69, alterada pela Lei np 7.621, de
13/12/69, determina que a denominação de próprios públicos
deverá recair em nomes de pessoas falecidas que se tenham
destacado por notórias qualidades e, também, que não poderá
haver no mesmo município outro próprio público com
denominação semelhante á proposta.
A proposição em exame está de acordo com o que preceituam
os dispositivos legais vigentes, razão pela qual não
encontramos óbice juridico-constitucional à tramitação da
matéria.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
498/96 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 19 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho - Ivair Nogueira.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 588/95
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputadc Ronaldo Vasconcellos, o Projeto de
Lei nQ 588/95 propõe seja declarada de utilidade pública a
Associação dos Moradores do Bairro Candelária - ACAM -, com
sede no Município de Belo Horizonte.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juricidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do projeto, deve esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, em
cumprimento das disposições regimentais.
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Fundamentação
Á ACAM tem por fim trabalhar em cooperação com os poderes
públicos e com as demais entidades comunitárias para
oferecer ao associado atividades cívicas, recreativas,
culturais e sócio-assistenciais. Além disso, acolhe e estuda
sugestões que levem progresso e bem-estar aos moradores e ao
bairro.
Assim, julgamos oportuno que a entidade seja declarada de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 598/95 no 19 turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 19 de março de 1996.
Luiz António Zanto, relator.

PARECER PARA O lp TURNO DO PROJETO DE LEI
No 595/95

Comissão de Defesa Social
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o Projeto de Lei n
595/95 pretende instituir o Dia do Detetive Profissional.
A proposição foi distribuída á Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria com a
Emenda nQ 1, por ela apresentada.
Vem agora o projeto a esta Comissão para ser analisado
quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição em análise visa a instituir o Dia do Detetive
Profissional, a ser comemorado em todo o Estado.
A escolha da data recaiu sobre o dia 13 de junho, por ser
esse o dia de aniversário do idealizador e fundador do
Conselho Federal dos Detetives Profissionais - CFDP - e da
Associação Brasileira dos Detetives Profissionais - ABDP -.
entidades que testemunham o esforço da classe em afirmar
sua legitimidade, em função dos serviços que presta.
O detetive é um profissional indispensável à sociedade

moderna, pelos trabalhos que realiza no campo da informação
e da investigação técnica, em beneficio não só do cidadão
mas das próprias instituições judiciárias.
Entendemos, portanto, conveniente e oportuna a apresentação

do projeto em exame, cujo objetivo é valorizar e reconhecer
a importância do papel desse profissional na comunidade.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 595/95 com a Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.
Sala das Comissões, 19 de março de 1996
Djalma Diniz, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 611/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório
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De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto em estude
Pretende declarar de utilidade pública a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - APAE de Santa Luzia, com sede no
Município de Santa Luzia.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade. pela
constitucional idade e pela legalidade da matéria, cabe a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto,
Para o lg turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A associação que se pretende beneficiar tem por finalidade

manter e incentivar a criação de estabelecimentos destinados
ao tratamento, à educação e à reabilitação do excepcional,
além de dar orientação e auxilio a seus pais e amigos.
Por seus relevantes trabalhos, é justo e oportuno que a
entidade seja declarada de utilidade pública. Entretanto,
faz-se necessário emendar o projeto com vistas ao seu
aperfeiçoamento.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 611/95, no lg turno, com a Emenda ng 1 a seguir
redigida.

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

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Santa Luzia, com
sede no Município de Santa Luzia."-
Sala das Comissões, 19 de março de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator.

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 629/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto em análise
visa a alterar dispositivos da Lei nQ 10.561, de 27/12/91.
Publicada no 'Minas Gerais' de 21/12/95, a proposição foi

distribuída às comissões competentes para receber parecer,
nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento
Interno.
Preliminarmente, cumpre a esta Comissão proceder ao exame

da matéria quanto aos seus aspectos jurídicos,
3 constitucionais e legais.
t	 Fundamentação

As alterações de que trata o projeto incidem sobre o
"ca put" do art. 18 e o parágrafo único do art. 24 da Lei ng
10.561, de 1991, que dispõe sobre a Política Florestal no
Estado de Minas Gerais.
Constitucionalmente, o Estado membro tem seu direito
assegurado para tratar de matéria relacionada com o meio
ambiente, notadamente no que se refere a florestas e flora,
no art. 24, VI, da carta Magna.

a Do ponto de vista da iniciativa parlamentar para deflagrar
o processo legislativo, não existe óbice. No caso, aplica-se
o principio da iniciativa concorrente consubstanciado no
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"caput" do art. 65 da Constituição do Estado, urna vez que a
matéria refoge às de competência reservada.
Importa observar também a consonância do projetõ com a
legislação federal, neste caso a Lei nQ 4.777. de 15/9/65
(Código Florestal), que dita as normas gerais sobre o tema
para todos os entes federados.
Feitas essas considerações de cunho geral, passemos à

análise especifica de cada medida contida no projeto.
A primeira delas determina que as pessoas físicas ou
jurídicas que menciona façam seu registro e o renovem
anualmente na Secretaria de Estado da Fazenda e no Instituto
Estadual de Florestas - IEF.
Nos termos do Decreto nQ 33.097, de 25/11/91, que
regulamenta a lei florestal mineira, a competência para fins
de cadastro e sua renovação anual foi outorgada apenas ao
1FF. Assim, a inclusão da Secretaria da Fazenda constitui
novidade.
Nesse ponto é preciso lembrar que existe a inscrição

estadual, bem assim o Cadastro Geral de Contribuintes - CCC
- controlados pela Pasta da Fazenda, não obstante o controle
do CCC ser feito também pelo Ministério da Fazenda. No
entanto, o intuito do projeto é fazer com que aquele órgão
mantenha, ao lado daqueles cadastros, um cadastro especifico
para maior controle das pessoas que lidam com recursos da
flora silvestre, sem o que a norma perde o sentido.
Já a segunda medida retira do campo da discriciOnariedade
do Poder Executivo a faculdade de escolha do documento
apropriado para fins de controle de transporte, movimentação
e armazenamento de produto ou subproduto florestal, ao
estabelecer que o documento é uma guia fiscal especifica,
vedado o uso de selo.
Não há, com efeito, qualquer antijuridicidade nessa regra.
A lei tanto pode permitir uma certa margem de escolha á
administração pública para a prática de determinado ato
quanto estabelecer comportamento único a ser observado. E o
que a doutrina denomina de ato vinculado, no qual a
administração não interfere com nenhuma apreciação
subjetiva.
Registre-se, contudo, que a sanção dessa regra implica
revogação tácita da Resolução nQ 4, de 21/12/92, do 1FF, que
regulamenta o uso do selo ambiental
Isso posto, o projeto está apto a seguir seu curso.

Conclusão
Concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade do Projeto de Lei nQ 629/95 na forma
proposta.
Sala das Comissões, 19 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho - Ivair Nogueira.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

No 632/95
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
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O projeto de lei em tela, do Deputado Ronaldo Vasconcel los,
visa a declarar de utilidade pública a entidade Tenda
Espirita Vemanjã e Pai João Congo, com sede no Municipio de
Belo Horizonte.
A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Vem, agora, o projeto a
esta Comissão para ser objeto de deliberação conclusiva, nos
termos do art. 104, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme atestado expedido pelo Juiz de Direito competente,

a entidade mencionada não tem fins lucrativos, possui cunho
assistencialista e religioso e muito tem contribuído para o
bem-estar das pessoas, por meio de ações caritativas.
Em vista da relevância de suas atividades, consideramos

oportuno seja outorgada á instituição o titulo declaratório
de utilidade pública.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng 632/95 no lg

turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 19 de março de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 634/95

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

O projeto de lei em tela, do Deputado Raul Lima Neto, tem
por escopo declarar de utilidade pública a Associação dos
Barranqueiros Ratos de Praia de Januária, com sede no
Municipio de Januária.
Após publicada, foi a proposição examinada preliminarmente,
nos termos regimentais, pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma proposta.
Cumpre, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria, no lg turno, atendo-se aos lindes de sua
competência.

Fundamentação
Em funcionamento desde 1993, a referida associação vem

prestando relevantes serviços na área de saneamento básico,
espc'-:es e lazer, com vistas à promoção do bem-estar dos
usuá- os da praia de Januária.
Por isso, entendemos que a entidade em causa é merecedora

do titulo declaratório de utilidade pública.
Conc 1 usão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 634/95 no lg turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 19 de março de 1996.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
No 15/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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O projeto de lei complementar em apreço, de autoria do
Governador do Estado, tem por objetivo alterar a Lei
Complementar flQ 26. de 1993, que dispõe sobre normas gerais
relativas ao planejamento e à execução de funções públicas
de interesse comum da região metropolitana, a organização e
o funcionamento da Assembléia Metropolitana de Belo
Horizonte e dá outras providências.
Publicada em 23/2/96, a proposição foi distribuída a esta
Comissão, para receber parecer preliminar quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
nos termos dos arts. 195 e 200 do Regimento Interno.

Fundamentação
Pretende o autor da proposição, por meio da revogação do
art. 20 e com a nova redação do art. 19, alterar a Lei
Complementar flQ 26, de 1993.
Com isso, conferir-se-á á Secretaria do Planejamento e

Coordenação Geral e à Fundação João Pinheiro a possibilidade
de assessorar, planejar, coordenar e controlar as atividades
a cargo do Estado, relativas às funções públicas de
interesse comum da região metropolitana.
Essa alteração visa ajustar a prática da política de
regionalização do Estado em nível metropolitano, até então
atribuída com exclusividade à autarquia Planejamento da
Região Metropolitana de Belo Horizonte - PLAMBEL -, órgão
que se pretende extinguir, de acordo com proposição em
tramitação nesta Casa.
Analisando-se o conteúdo do projeto à luz dos dispositivos

constitucionais pertinentes, verifica-se que o art. 61, VI,
da Carta mineira estabelece a competência desta Casa
Legislativa paradispor sobre normas relativas ao
planejamento e à execução de funções públicas os interesse
comum, a cargo de região metropolitana, aglomeração urbana e
microrregião. Isso significa que o assunto deve ser
disciplinado por meio de lei formal sujeita à sanção do
Chefe do Poder Executivo.
Já o.art. 50 da referida Constituição é enfático e incisivo

ao determinar a espécie normativa que deve regular a matéria
em pauta, qual seja lei complementar, o que atesta a
compatibilidade entre a proposição e o ordenamento jurídico
vigente.
Inexiste, portanto, óbice legal que dificulte a tramitação

da matéria nesta Casa.
Conclusão

Diante das razões aduzidas, concluimos pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei
Complementar nQ 15/96.
Sala das Comissões, 19 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -
Ivair Nogueira - Arnaldo Penna.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 641/SE

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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O projeto de lei em análise, do Deputado Wanderley Ávila,
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Loja
Maçônica Filhos de Salomão flQ 164, com sede no Município de
Curvelo
Publicada a proposição em 17/2/96, de conformidade com o
Regimento Interno, compete a esta Comissão examiná-la
preliminarmente, atendo-se aos seus aspectos jurídicos,
constitucionais e legais.

Fundamentação
A entidade objeto do projeto de lei em estudo é uma
sociedade civil com personalidade jurídica, sem fins
lucrativos. Fundada em 26/9/83 e em pleno funcionamento
desde então, sua diretoria é composta de pessoas idôneas,
que nada percebem pelo exercício de seus cargos.
Cumpre salientar, ainda, que a documentação juntada ao
processo comprova que a Loja cumpre os requisitos
estabelecidos pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, q ue disciplina
a declaração de utilidade pública de entidades.

Conclusão
Em face do exposto, concluirmos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ
641/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 19 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira, relator -

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

No 644/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Jairo Atai: : . o Projeto de Lei n
644/96 objetiva declarar de utilioaoe pública a Associação
dos Avicultores da Zona da Mata - AVIZOM -, com sede no
Município de Visconde do Rio Branco.
Publicado em 17/2/96, o projeto foi distribuído a esta

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

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar está de acordo com os
requisitos previstos na Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que dispõe
sobre a declaração de utilidade pública de entidades:
funciona há mais de dois anos, e sua diretoria é constituída
de pessoas idóneas, que nada recebem pelo exercido de seus
cargos.
Entendemos, pois, inexistir óbice à tramitação da matéria.
Entretanto, apresentamos a Emenda nQ 1 ao projeto com

vistas ao seu aperfeiçoamento.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
644/96 com a Emenda nQ 1, a seguir redigida.

EMENDA NO 1
Dê-se ao art. lQ a seguinte redação:
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"Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Avicultores da Zona da Mata - AVIZOM -, com, sede no
Município de Visconde do Rio Branco..
Sala das Comissões, 19 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira, relator -

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

NO 652/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Arnaldo Penna, o Projeto de Lei n

652/96 dispõe sobre o período de cobrança do IPVA.
Publicada em 24/2/96, a matéria foi distribuída a esta

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

Fundamentação
A proposição em análise tem por escopo estabelecer que a
cobrança do IPVA seja feita nos meses de março, abril e
maio, de acordo com escala que tem como base o algarismo
final da placa do veiculo.
Compete ao Estado membro, nos termos do art. 155, 1, "c",
da Constituição da República, instituir imposto sobre a
propriedade de veículos automotores, definindo, ainda, as
regras suplementares necessárias para a cobrança do tributo.
A matéria deve ser objeto de regulamentação mediante lei,
nos sentidos formal e material. A Constituição Estadual
atribui, expressamente, á Assembléia Legislativa a
competência para dispor sobre o sistema tributário estadual,
arrecadação e distribuição de rendas, conforme se infere do
seu art. 51, III.
Considere-se, ainda, a inexistência de reserva de
iniciativa para a deflagração de processo legislativo nesta
Casa, em assunto relativo ao sistema tributário estadual,
fato que possibilita a iniciativa parlamentar, como ocorre
no caso em exame.
Analisando-se, pois, os aspectos jurídico-constitucionais

concernentes ao projeto de lei em pauta, não vislumbramos
óbice à tramitação da matéria.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
652/96.
Sala das Comissões, 19 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -
Ivair Nogueira - Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 667/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em
análise dispõe sobre o atendimento médico e odontológico nas
escolas estaduais.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 2/3/96, foi a

proposição distribuída a esta Comissão para exame preliminar
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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 determina ao poder público do Estado
que diligencie, no âmbito de sua competência no SUS, as
medidas necessárias à implantação de atendimento médico e
odontológico nas escolas estaduais que possuam mais de mil
alunos
Ao primeiro exame, percebe-se que o projeto tem preocupação
especial com a saúde das crianças e dos adolescentes,
geralrtente das classes menos privilegiadas, que freqüentam a
rede publica de ensino. Sob esse aspecto, a proposição
encontra pleno respaldo no sistema jurídico vigente. Com
efeito, o art. 196 da Constituição da República é enfático
ao declarar que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. A
sua vez, o art. 23, II, do mesmo diploma legal, seguindo e
reforçando a mesma idéia, erige o cuidado com a saúde da
população em dever indeclinável do poder público, em todas
as 3 esferas de governo: De outra parte, a Lei Maior, no
art. 227, determina sejam a criança e o adolescente
distinguidos com tratamento prioritário pelo Estado com
vistas a assegurar-lhes todas as condições necessárias a uma
vida digna, inclusive saúde.
Estando, pois, evidenciado que o Estado dispõe de

competência comum para tratar das questões relativas à saúde
e que deve priorizar a saúde da criança, cumpre perquirir a
adequação do projeto ás linhas gerais fixadas para a atuação
da União, dos Estados e dos municípios dentro do sus. A fn
de evitar a superposição das atividades desenvolvidas nas
diferentes esferas de governo, o constituinte determinou que
as ações e os serviços públicos de saúde se estruturem de
forma sistemática e hierarquizada. Compulsando Lei Federal
ng 8.080, de 19/9/90, que dispõe sobre as coroições para a
tromoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes, verificamos que,
de acordo com o disposto no art. 18, II, e no art. 17. III,
a execução dos serviços públicos de saúde foi atribuída aos
municipios, cabendo ao Estado prestar-lhes apoio técnico e
financeiro e atuar supletivamente. Aproximando o texto
abstrato da lei ao plano fático, concluímos logo que a
atuação supletiva do Estado deverá ocorrer principalme-:e
nas localidades carentes, onde o poder municipal não dis:je
de recursos bastantes para a manutenção de serviços de
saúde. Nesses locais pouco desenvolvidos raramente se
encontrará uma escola com mais de mil alunos. Dai resultar
forçosamente que, ao se referir apenas às escolas com mais
de mil alunos, o projeto deixou de contemplar exatamente as
crianças e os adolescentes daquelas localidades onde se faz
mais necessária e oportuna a atuação do Estado, de caráter
supletivo, como determina a Lei Federal nQ 8.080. Com  esse
entendimento, visando tornar a proposição mais perfeitamente
conforme ás regras gerais que disciplinam o SUS, propomos a
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supressão da restrição feita no projeto, nos termos da
Emenda nQ 1, a seguir redigida.

Conclusão -
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
667/96, com a Emenda nQ 1.

EMENDA No 1
Suprima-se do art. lQ a expressão "com mais de 1.000

alunos".
Sala das Comissões, 19 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -
Ivair Nogueira - Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 668/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Dinis
Pinheiro, visa a instituir o Programa Mineiro de Informação
e Apoio ao Consumidor - PRO-CONSUMIDOR.
Publicada em 2/3/96, foi a proposta distribuída a esta

Comissão para receber parecer quanto aos as pectos da sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 195, c/c o art. 103, V. "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Ao instituir o PRO-CONSUMIDOR, a proposta sob análise
objetiva dotar o Poder Executivo dos instrumentos
necessários à implementação de uma política de atendimento
compatível com os interesses dos mais diversos componentes
da cadeia de consumo.
A proposição está em consonância com as normas
constitucionais e legais aplicáveis à espécie, valendo
ressaltar que a Carta da República insere a defesa do
consumidor entre os direitos e as garantias fundamentais do
cidadão, conforme preconiza o art. SQ, XXXII.
Pelo disposto no art. 24, VIII, da Constituição Federal,
infere-se que a competência para legislar sobre o assunto
não é privativa da União. Não havendo outra reserva de
iniciativa em matéria dessa natureza, cabe a qualquer membro
desta Casa a inauguração do processo legislativo-
Além disso, a Constituição mineira, em seu art. 233, II,
assevera que o Estado adotará instrumentos para "defesa,
promoção e divulgação dos direitos do consumidor, educação
para o consumo e estimulo à organização de associações
voltadas para esse fim."
Na seara infraconstitucional, a Lei nQ 8.078, de 11/9/90,
ao estabelecer a política nacional de relações de consumo,
enfatiza a presença do Estado na composição dos interesses
da classe consumidora, o que, em última instância, é o
objetivo do parlamentar com a apresentação da proposta.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
668/96.
Sala das Comissões, 19 de março de 1996.
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Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -
Ivair Nogueira - Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 669/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o Projeto de Lei
nQ 669/96 objetiva declarar de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de
Guanhães, com sede no Município de Guanhães.
Após ter sido publicada em 2/3/96, veio a matéria a esta
Comissão para exame preliminar, em atendimento ao que dispõe
o art. 195. c/c O art. 103, V, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com a documentação apresentada, verifica-se que a

entidade, de caráter assistencial, se encontra em regular
funcionamento há mais de dois anos.
Sua diretoria, não remunerada, é composta de pessoas
idôneas, que exercem suas funções com lisura. Aszm, fica
atendido o disposto na Lei nQ 5.830, de 6/12/71, o_e dispõe
sobre a declaração de utilidade pública de entidades.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucior,alidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
669/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 19 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira, relator -

Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

No 670/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Elbe Brandão, a proposição em tela

objetiva declarar de utilidade pública o Nacional Atlético
Clube, com sede no Municipio de Muriaé.
Após sua publicação em 2/3/96, vem o referido projeto

esta Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 19E,
c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Em vista da legislação especifica e de acordo com o
Regimento tnterrc. o projeto encontra-se corretamente
instruido.
O Nacional Atlét-.co Clube de Muriaé está em pleno e regular
funcionamento há mais de dois anos, cumpre suas finalidades
estatutárias e sociais e sua diretoria é composta de pessoas
idôneas e não remuneradas pelas funções que exercem.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
670/96 na forma original.
Sala das Comissões. 19 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira, relator -
Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna.

PARECER PARA 0 Zo TURNO DO PROJETO DE LEI
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Ng 18/95
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Jorge Hannas, o projeto de lei em

exame objetiva declarar de utilidade pública o Projeto Hélio
Caldeira - Sistema Unificado de Combate ao Desemprego
Internacional, com sede no Município de Belo Horizonte.
Aprovado o projeto no lQ 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
O Projeto Hélio Caldeira é uma organização filantrópica sem
fins lucrativos, de caráter internacional, que tem como
finalidade principal combater o desemprego.
Dessa forma, diante da conjuntura atual e do papel que a
entidade pode desempenhar, julgamos oportuno seja ela
declarada de utilidade pública.

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

nQ 18/95 no 2Q turno, na forma original.
Sala das Comissões, 19 de março de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O Zg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 169/95

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

De autoria do Deputado Hely Tarquínio, o projeto de lei em
análise pretende seja dada a denominação de Donana Miranda á
Escola Estadual de Piranguita, localizada no Distrito de
Piranguita. Município de Rio Espera.
Aprovada a proposição 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 proposição em exame pretende homenagear a memória da
Professora Ana Isabel de Miranda, conhecida por Donana
Miranda, falecida em 5/2/74, apôs uma longa carreira de
mestra dedicada, exemplo sempre lembrado pela comunidade de
Rio Espera.
Segundo informa a Secretaria da Educação, a referida escola
não possui denominação oficial, portanto é não somente
justo, mas também legal homenageá-la dessa forma

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei nQ 169/95 no 2Q turno, na forma original.
Sala das Comissões, 19 de março de 1996.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
No 339/95

Comissão de Agropecuária e Política Rural
Relatório
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O Projeto de Lei flQ 339/95, do Deputado Jairo Ataide,
objetiva declarar de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Riachinho - CDC -, com sede
no Municipio de Monte Azul.
Aprovado o projeto no lQ turno com a Subemenda flQ 1, cabe a

esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria para
o 2Q turno, 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 -

Fundamentação
O CDC participa de programas comunitários, colaborando na

execucão de projetos de extensão rural. Viabiliza, assim, o
traba;no daqueles que visam à melhoria de vida e ao bem-
estar dos moradores de Riachinho.
Dessa forma, a entidade merece ser reconhecida como de
utilidade pública.

Projeto de Lei
l Q turno.

Desenvolvimento
no Municipio de

Monte Azul.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Riachinho - coC -, com sede
no Municipio de Monte Azul.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 340/95

Cc-'issão de Agropecuária e Politica Rural
Relatório

O Projeto de Lei no 340/95, do Deputado Jairo Ataide,
objetiva declarar de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Rebentão - CDC -, com sede no
Município de Monte Azul.
Aprovada a matéria no lQ turno, com a Emenda ng 1, cabe a

esta Comissãc' deliberar conclusivamente sobre o projeto para
o 2g turno, nos termos do art. 104, 1, "a d , 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
o CDC tem como finalidade melhorar as condições

socioeconõmicas da comunidade, executando programas e

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do

nQ 339/95 no 2Q turno, na forma do vencido no
Sala das Comissões, 14 de março de 1996.
Olinto Godinho, relator.

Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI No 339195

Declara de utilidade pública o Conselho de
Comunitário de Riachinflo - CDC -, com sede



622

estimulando atividades que tragam o progresso para seus
moradores.
Por sua luta, merece a entidade ser declarada de utilidade

pública.
Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 340/96 no 2Q turno, na forma do vencido no ip turno.
Sala das Comissões. 19 de março de 1996.
Almir Cardoso, relator.

Redação do Vencido no 19 Turno
PROJETO DE LEI No 340/95

Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Rebentão - CDC -, com sede no Município de
Monte Azul.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Rebentão - CDC -, com sede no
Município de Monte Azul.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O Zo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 541/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto em exame, do Deputado Sebastião Helvécio, tem por
objetivo 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.
Aprovado o projeto no lQ turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2ç
turno, nos termos do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar presta atendimento á
população carente da região de Santa Rita de Jacutinga na
área de saúde, trabalho de alta importância, já que o
atendimento médico-hospitalar oferecido pelo Estado é
insuficiente para atender à demanda.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 541/96 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 19 de março de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O Zg TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 563/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto em análise
visa a declarar de utilidade pública a Creche Fraternidade
Feminina Estrela do Triângulo - Rouxinol, com sede no
Município de Uberaba.
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Aprovado o projeto no 1Q turno, como proposto, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q
turno, por determinação regimental.

Fundamentação
A mencionada entidade desenvolve atividades de grande

alcance social, notadamente no tocante à educação infantil e
familiar. Assim é que tem realizado ações de assistência a
menores, em regime de semi-internato. Além disso, fundou o
Clube de Mães, onde minis:'-a orientações diversas, de grande
utilidade para a organização da família.
Pelo alcance desse trabalho, torna-se justa e meritória a

declaração de sua utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei ng 663/95 no 2Q turno, na forma original.
Sala das Comissões, 19 de março de 1996
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 567/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei no 567/95, de autoria do Deputado
Wanderley Ávila, objetiva declarar de utilidade pública a
Loja Maçônica Arlindo dos Santos nQ 225, com sede no
Município de Montes Claros.
Aprovada no Ip turno, sem modificação, deve a matéria ser
apreciada no 2g turno de deliberação conciusiva, em
cumprimento das disposições do Regimento Internc

Fundamentação
A entidade mencionada tem por princípios básicos o

aperfeiçoamento moral e intelectual da humanidade. Visando a
estreitar os laços de fraternidade existentes entre as
famílias maçônicas, prega o amor e a convivência pacifica
entre os seres humanos.
Diante dessa atitude, exemplar para homens e instituições,

julgamos a referida Loja Maçônica merecedora do titulo de
utilidade pública.

Concl usão
Pelas razões exaradas, ooinarnos pela aprovação do Projeto

de Lei ng 567/95 na sua fc-'a original.
Sala das Comissões, 19 de narço de 1996.
Marco Régis, relator.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 1996

ATAS

ATA DA 127? REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 20 DE MARÇO DE 1996

Presidência do Deputado Sebastião Navarro Vieira
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - lg PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Ofícios, telegramas e
cartões - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei flQS
709 a 713/96 - Requerimentos ns 1.149 a 1.155/96 -
Requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta (2) e Alvaro
Antônio - Comunicações: Comunicações dos Deputados Arnaldo
Penna, Paulo Schettino (2), Maria Olivia e Alberto Pinto
Coelho - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Carlos
Pimenta, Leonidio Bouças, Ronaldo Vasconcellos, Ivair
Nogueira, Geraldo Rezende, Gilmar Machado e Bonifácio Mourão
- 2? PARTE (ORDEM DO DIA): 1? Fase: Abertura de inscrições -
Leitura de comunicações apresentadas - Requerimentos:
Requerimento da Comissão Especial para Proceder a Estudos
que Venham a Criar Melhores Condições de Comunicação no
Estado de Minas Gerais; encaminhamento à Comissão de
Administração Pública - Requerimentos dos Deputados Alvaro
Antônio e Carlos Pimenta; encaminhamento à Comissão de
Educação - Requerimento do Deputado Carlos Pimenta;
encaminhamento à Comissão de Política Energética -
Requerimentos dos Deputados Antônio Júlio e José Bonifácio;
deferimento - Requerimentos dos Deputados Antõnio Júlio e
Carlos Pimenta (3); aprovação - Requerimento nQ 790/95;
questão de ordem; aprovação - Questão de ordem -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem a esta reunião os Deputados:
Sebastião Navarro Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise
- Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista -
Antônio Júlio - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso -
Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo
Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Clêuber Carneiro - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão -
Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
Ivo José - Jairo Ataide - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José
Maria Barros - Kemil Kurnaira - Leonidio Bouças - Marcelo
Cecé - Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio - Marco Régis -
Maria Olivia - Mauri Torres - Olinto Godinho - Paulo Piau -
Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wilson Trópia.

ABERTURA



O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - Às
14h15min, a lista de comparecimento registra a existência de
número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção
de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder
à leitura da ata da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Rêmolo Aloise, 1Q-Secretário, lê a seguinte

correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Juarez Eufrásio de Carvalho, Prefeito Municipal de
Formiga, comunicando que o Município de Formiga foi
agraciado pelo Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo e pela EMBRATLJR com o Selo de município com
Potencial Turístico - (- A Comissão de Educação.)
Do Sr. césar de Tassis, Presidente da Câmara Municipal de
Governador Valadares, solicitando a rejeição do Projeto de
Lei no 650/96. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 650/96.)
Do Sr. Guilherme de Souza Mendes, Presidente da Câmara

Municipal de Lapu, informando a composição da Mesa Diretora
empossada em lo/2/96.
Do Sr. Sebastião Virgilio de Almeida Figueiredo, Diretor-

Geral do Departamento de Recursos Hídricos do Estado de
Minas Gerais - DRH-MG -, confirmando sua presença para a
reunião da Comissão de Política Energética Co dia 20/3/96.
(- A Comissão de Política Energética.)
Do Sr. Edevaldo Alves da Silva. Secretário do Governo
Municipal de São Paulo, cumprimentando esta Casa pela
concessão do titulo de Cidadão Honorário de Minas Gerais ao
Sr. Radi Macruz.
Do Sr. Fernando de Freitas Picardi, Coordenador do

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de
Minas Gerais, propondo a realização de seminário para
discussão das reformas administrativa e tributária e
solicitando a convocação, pelo Estado, de congresso
administrativo financeiro.
Do Sr. Jarbas Soares Júnior, Promotor de Justiça de Defesa

do Cidadão, comunicando sua designação para a função de
coordenador da l Promotoria de Justiça de efesa do
Cidadão.
Do Sr. João Pereira Coelho, Chefe da Seção Defesa do

Consumidor do PROCON, agradecendo convite para a reunião de
20/3/96. (- A Comissão de Defesa do Consumidor.)

TELEGRAMAS
Dos Srs. Márcio Aristeu Monteiro de Barros, Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado; Antônio do Valle e Chico
Ferramenta, Deputados Federais; Flávio Régis Xavier de Moura
e Castro, Presidente do Tribunal de Contas do Estado;
Aristides Salgado, Prefeito Municipal de Divinõpolis;
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Ricardo Pinheiro, Diretor Regional da ECT; e Pedro Torres
Neto, de São Paulo, agradecendo convite para a solenidade de
entrega do titulo de Cidadão Honorário do Estado de Minas
Gerais ao Prof. Radi Macruz.

CARTÕES
Dos Srs. Ronaldo Perim, 1Q-Vice-Presidente da Câmara dos
Deputados, e Eugênio Ferraz, Delegado Substituto do
Ministério da Fazenda, agradecendo convite para participar
da reunião especial comemorativa do Dia Internacional da
Mulher.
Dos Srs. Ronaldo Perim, 1Q-Vice-Presidente da Câmara dos

Deputados, e Guiomar Maria Jardim Leão Lara, Diretora da 1
Superintendência Regional de Ensino de Belo Horizonte,
agradecendo Convite para participar do ciclo de debates
sobre a reforma do Estado.
Dos Srs. Franc-.sco Horta, Deputado Federal, Sebastião
Rosenburg, Presidente do TRE-MG, e Maria de Lourdes C.
Romanelli, Superintendente de Bibliotecas Públicas,
agradecendo convite para a solenidade de entrega do titulo
de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao Prof. Radi
Macruz.

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

proposições:
PROJETO DE LEI No 709/96

Declara de utilidade pública a Associação dos Evangélicos
de Pará de Minas, com sede no Município de Pará de Minas.
Á Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Evangélicos de Pará de Minas, com sede no Município de
Pará de Minas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de março de 1996.
Antônio Júlio
Justificação: Trata a proposição de declarar de utilidade
pública a Associação dos Evangélicos de Pará de Minas, que
possui caráter beneficente, assistencial, cultural e de
promoção humana. Seu objetivo é coordenar as obras e os
movimentos sociais dos moradores da comunidade.
Evidencia-se, portanto, o caráter social da entidade, a

qual merece ter reconhecida sua utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

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

PROJETO DE LEI NO 710196
Dispõe sobre a publicação de relação dos devedores de

multas por poluição e degradação ambiental
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. l - Fica o Poder Executivo obrigado a publicar
anualmente, no dia 5 de junho, relação contendo os-nomes dos
estabelecimentos comerciais e industriais que, nos 12 (doze)
meses imediatamente anteriores a essa data, tenham sido
multados por poluição ou degradação ambienta].

- A relação de que trata este artigo será publicada no
diário oficial do Estado, em lista especifica e destacada,
sem prejuízo de sua divulgação por outros meios de
comunicação.

- A publicação a que se refere este artigo conterá os
valores atualizados das multas, em moeda corrente, e as
respectivas datas de vencimento, ainda que já quitado o
débito.

3g - Não havendo edição do diário oficial no dia 5 de
junho, a publicação será efetuada na edição imediatamente
posterior a essa data.
Art. 2 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 90 (noventa) dias contados da data de sua publicação.
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua

Publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de março de 1996.
Marcos Helênio
Justificação: Este projeto reporta-se às diretrizes de

natureza ambiental inseridas em nosso ordenamento jurídico a
Partir da promulgação da Constituição de 1988. Com  efeito,
tanto a Constituição da República quanto a Constituição do
Estado consagram de forma inequívoca a intenção de assegurar
a efetividade do direito ao ambiente ecologicamente
equilibrado.
Determina a carta mineira, em seu art. 214, que cabe ao

Estado o papel de promover a educação ambiental em todos os
níveis, disseminando as informações necessárias à
conscientização pública sobre o meio ambiente e assegurando
o livre acesso a toda e qualquer informação relativa ao
tema.
E sabido que o processo de conscientização ecológica passa
Por medidas educativas e, além disso, pela intervenção
estatal, mediante prêmios às atitudes ambientalmente sadias
e sanções ás condutas lesivas à ordem ambiental
O projeto, criando mecanismo coercitivo complementar contra

a firma violadora do equilíbrio ecológico, empreende, na
realidade, uma tentativa de coibir determinadas práticas
degradantes levadas a cabo por essas empresas, que não são
suficientemente intimidadas pelas normas já existentes e por
suas conseqüências pecuniárias. Trata-se de aplicar o
princípio da publicidade de forma contundente, visando
atingir objetivos precisos, quais sejam a conscientização da
População através do conhecimento dos nomes de quem
contribui para o desequilíbrio ambiental, bem como o reforço
às normas de conduta já existentes, destinadas à manutenção
e à recuperação da ordem ambiental.
Ressalte-se ainda :e a escolha do dia 5 de junho para a

Publicação dessa li:a vem ratificar o carãter educativo da
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medida, posto que, sendo o dia mundial do meio ambiente, a
referida data possui o condão de vincular a publicação da
relação de infratores ambientais com conceitos mais amplos
de preservação do meio ambiente.
Lembramos, enfim, que a iniciativa aqui apresentada vem
recuperar uma idéia do Deputado João Batista Rodrigues, que,
por meio do Projeto de Lei ng 1.446/93, empreendeu vigoroso
empenho em prol dessa medida, sendo, na época, barrado em
suas intenções pelo então Governador Hélio Garcia.
Na certeza da relevância desta proposição, contamos com o
integral apoio dos nobres pares à sua aprovação nesta Casa.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de Meio
Ambiente e de Fiscalização Financeira, para parecer, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Ng 711196
Dispõe sobre a publicação da relação de servidores cedidos

a entidades de classe.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Será publicada anualmente, no diário oficial do
Estado, por determinação do Poder Executivo, relação dos
servidores públicos estaduais da administração direta,
indireta ou fundacional cedidos a sindicatos, entidades de
classe, associações profissionais ou instituições similares.
Parágrafo único - Da relação de que trata este artigo,

constarão:
- nome, situação funcional e remuneração, inclusive

gratificações, do servidor;
lI - identificação da entidade;
III - razão da cessão do servidor.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de março de 1996.
Marcos Helênio
Justificação: A proposta apresentada possui o objetivo

claro de dar publicidade a importante aspecto das relações
entre a administração pública e seus servidores, mormente em
um período como o atual, no qual a situação do funcionalismo
estadual é incerta, para não dizermos dramática.
Acreditamos que tornar pública a relação dos servidores que
a administração estadual, seja lã por qual motivo, cede a
entidades diversas será medida importante a fim de
explicitar os termos em que o Governo do Estado interage com
seus servidores.
E preciso que tais medidas sejam públicas, especialmente
para que possamos observar quais são os segmentos do
funcionalismo privilegiados e quais são os marginalizados,
se é que existem. A sociedade mineira, á mercê de tantos e
tão desencontrados discursos acerca do papel do serviço
público, tem o direito de receber essa informação.
Tendo em vista que este projeto trata da qualidade do
serviço público e do papel do servidor, contamos com o apoio
deste parlamento para sua aprovação.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, d€
Administração Pública e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do aru 195, c/c o art. 103, dc
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Ng 712/96
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE -, com sede no Município de Martinhc
Campos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associaçãc
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -, com sede nc
Município de Martinho Campos.
Art. 2p - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrario-
Sala das Reuniões, de de 1996.
:aria Olivia
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE -, com sede no Município de Martinho
Campos, é entidade filantrópica sem fins lucrativos que tem
como principal objetivo promover, nos limites de sua
capacidade e recursos, o bem-estar de individuos
excepcionais e sua integração social, independentemente da
natureza ou do grau de suas deficiências.
O caráter de filantropia da entidade justifica este
projeto. Por isso, peço aos nobres colegas o apoio à sua
aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 713/96
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

da Fundação Dom Bosco - APAF.
A Assembléia Legislat'a do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos da Fundação Dom Bosco - APAF -, com sede no
Município de Belo Horizonte,
Aru 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 18 de março de 1996.
João Batista de Oliveira
Justificação: A APAF é sociedade civil, beneficente e
cultural, sem fins lucrativos, que tem como objetivos
congregar os pais e amigos de alunos para estimular o seu
desenvolvimento global e sua integração familiar e social,
trabalhando em conjunto com a diretoria e os funcionários; e
estreitar os vínculos entre a família, a escola e a
comunidade em torno do ideal de educação e assistência
social, de forma a apoiar as ações que desenvolve.
A entidade preenche as condições legais para o seu
funcionamento e, por isso, solicito o apoio dos ilustres
colegas para a aprovação deste projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c O art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Np 1.149/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçôniãa Filadélfia, localizada no Município de Teôfilo
Otôni, por seus 74 anos de existência.
NQ 1.150/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Reconciliação e Justiça, localizada nesta Capital,
por seus 13 anos de existência.
NQ 1.151/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Lírios do Vale, localizada no Município de
Governador Valadares, por seus 16 anos de existência.
NQ 1.152/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Fraternidade Buenopolense, localizada no Município
de Buenôpolis, por seus 11 anos de existência.
NQ 1.153/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçónica Montsalvat, localizada nesta Capital, por seus sete
anos de existência.
NQ 1.154/96, do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando seja
formulado apelo à Secretaria da Educação com vistas ao
atendimento de reivindicações constantes em abaixo-assinado
de pais, professores e alunos do Município de Ibirité, que
denunciam irregularidades cometidas pela diretoria da Escola
Sandoval Soares de Azevedo - Fundação Helena Antipoff.
NQ 1.155/96, do Deputado Arnaldo Canarinho, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Clube Atlético Mineiro pelo transcurso do seu 88Q
aniversário de fundação. (- Distribuídos á Comissão de
Educação.)
- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos

Deputados Carlos Pimenta (2) e Alvaro Antônio.
COMUNICAÇÕES

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados
Arnaldo Penna, Paulo Schettino(2), Maria Olivia e Alberto
Pinto Coelho.

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

Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente em exercício,
Deputado Sebastião Navarro Vieira, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, imprensa, ontem tive oportunidade de participar
de um debate com segmentos da sociedade ligados ao menor,
com a presença também de pessoas de outras cidádes do
Estado. Houve grande questionamento acerca do papel do
Estado diante desse problema. Gostaria de ampliar o
questionamento e indagar qual o papel da sociedade mineira
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diante desse fato, que tanto nos aflige aqui no Estado de
Minas Gerais.
Por meio de exemplos, experiências e depoimentos, soubemos,

Srs. Deputados, que a questão envolvendo o menor abandonado,
o infrator, o menor sem escolas e o menor sem oportunidade,
é mais preocupante na Capital do que no interior de nosso
Estado.
Gostaria, neste instante, de trazer a experiência e dar o
testemunho de como nossa cidade, Montes Claros, se preocupou
com e problema do menor e saiu da retórica, partindo para a
prátca. Tenho minhas divergências com o Prefeito de Montes
Claros, mas não podemos tirar-lhe o mérito de ter colocado
efetivamente o dedo na ferida, e procurado, com ações, os
caminhos para solucionar a questão do menor em Montes
Claros. Há bem pouco tempo, o que víamos era uma verdadeira
concentração de crianças em locais suspeitos, à mercê de
gorjetas e esmolas. De dois anos para cá, devido à ação
enérgica da Secretaria de Ação Social, foram ampliados
programas importantes, que conseguiram acabar com essa
concentração de menores nas ruas colocando-os nas
fazendinhas, criando a Guarda-Mirim de Montes Claros, que é
um programa bem-sucedido, que emprega mais de três centenas
de menores, e colocando-os para administrar os
estacionamentos da chamada área azul da cidade.
Então, para que se resolva a questão, além de pensar no
problema, além de criar leis e alternativas, é necessário
que se parta, realmente, para a prática. Aqui em Belo
Horizonte, o problema se avoluma e é sério. Estamos vendo,
constantemente, fatos como o extermínio de menores, Que
aconteceu na semana passada, como se eles fossem culpados
por toda a revolta que existe na sociedade. Eles não são
culpados por estar nas ruas e por não serem obrigados a
freqüentar as escolas. Eles não são culpados pelas
defic:ncias administrativas de Belo Horizonte e, no
entant, pagam com as próprias vidas.
Ai vem este grande questionamento: qual é o papel do Estado
na questão do menor, principalmente em Belo Horizonte? A bem
da verdade, nos últimos anos, o Governador Eduardo Azeredo
talvez tenha sido o governante que mais se preocupou e que
tem partido para a prática, apresentando uma proposta de
ação para a sociedade mineira. No ano passado, esta Casa
aprovou a criação da Secretaria da Criança e do Adolescente
e empossou o Sr. Secretário. Foi uma experiência que deu
certo. Hoje, o Governador tenta ampliar essa experiência
aproximando esse órgão da Secretaria de Trabalho e Ação
Social. Vamos discutir o problema. Vamos ter acesso ao
projeto do Governador e poderemos aperfeiçoá-lo. O que não
podemos é cruzar os braços, dando a desculpa de que o
problema não é nosso, é do Governador. Não podemos passar
por cima, fazendo vista grossa para o que está acontecendo.
'remos obrigação de ser parceiros do Governador Eduardo
Azeredo, com a responsabilidade de analisar com critério sua
proposta, apresentando sugestões e encontrando uma fórmula,
se não perfeita, pelo menos na medida certa, para beneficiar
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esses milhares de meninos e meninas que estão pelas nossas
ruas, á mercê da sorte e da bondade de algum órgão do setor
privado. Temos que cumprir nossa obrigação; temos a
responsabilidade de fazer alguma coisa por essas crianças.
Chega de discursos, chega de querer tapar o sol com a

peneira, chega de empurrar para a frente a responsabilidade
de exercitar o nosso direito e a obrigação de sermos bons
cidadãos, bons políticos e dignos representantes do povo de
Minas Gerais. Não queremos, Sr Presidente, que amanhã fatos
iguais a esse que chocou esta Casa e que mereceu a atenção
de todos os Deputados sejam objeto de discursos desta
tribuna. Não queremos lamentar, mais uma vez, esses fatos,
mas, se não tomarmos as devidas precauções, eles ocorrerão
novamente. Os bons exemplos existem para ser seguidos.
Montes Claros, Bocaiúva e algumas outras cidades são bons
exemplos, e temos que aproveitar essas experiências
positivas, trazê-las para um debate sério, aberto, objetivo.
Assim, estaremos dando nossa contribuição ao Governador
Eduardo Azeredo, que, até então, tem levado a culpa sozinho.
A culpa também é dele, pois é o Governador, mas não sã dele.
E também nossa, que não procuramos nos aprofundar no debate.
E, ainda, da sociedade e de todos os cidadãos. Não podemos
mais adiar esse problema, protelar mais, senão amanhã não
serão apenas 3, serão 30 crianças massacradas. Se elas não
forem mortas por tiros, serão mortas pelo abandono de todos
nós, Deputados, autoridades responsáveis pelo presente e
pelo futuro deste Estado. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Leonidio

Bouças.
O Deputado Leonidio Bouças * - Sr. Presidente, Srs,
Deputados, Sras. Deputadas, com este pronunciamento, quero
colocar um dedo em uma ferida que vem afetando a vida de
todos os mineiros. Pode ser que não seja diretamente, mas,
de uma forma ou de outra, estamos sempre ouvindo reclamações
acerca do assunto que vou abordar: a questão do IPSEMG.
Recebi, em meu gabinete, uma carta assinada pela Presidente
da Associação de Pensionistas do Estado de Minas cerais,
Maria Neves de Matos, que faz criticas severas, ou melhor,
mais do que criticas, faz denúncias em relação ao IPSEMG.
Não vou ler a carta, porque seria demasiado ingênuo supor
que qualquer um dos Deputados aqui presentes não saiba da
situação de penúria em que vivem aqueles que dependem da
assistência desse órgão. Na minha região, na cidade de
Uberlândia, que é um dos maiores pólos do Estado, não temos
nenhuma condição de atendimento aos servidores públicos
estaduais que venham a necessitar desse instituto.
Estou apresentando essa carta, da qual vou ler apenas
alguns trechos. Não temos a esperança de que venha a
solução, já que é evidente que isso não ocorrerá.
Esperamos, no entanto, que depois que a reforma da
Previdência for discutida em nível nacional, e aprovada pelo
Congresso, nós, da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais possamos também buscar uma solução para os problemas
do IPSEMG.



É uma situação de calamidade e eu, qué venho, desde a época
de Vereador e de Vice-Prefeito em Uberlândia, sendo
solicitado, sempre, para fazer alguma coisa em relação ao
IPSEMG, quero chamar a atenção dos Deputados, para que não
nos omitamos frente a tão grave problema. Anexa à
correspondência que me foi enviada pela Presidente da
Associação de Pensionistas do Estado de Minas Gerais, veio
uma carta dramática que um jovem de 14 anos enviou a uma
amiga da família  que diz o seguinte: ( Lê:)
"Cara Didi,
Acabo de passar por um dos momentos mais difíceis e
cruciais de minha vida, pois perdi a pessoa que mais amava;
a mamãe.
Não existem palavras que expressem meus Sentimentos neste

momento, pois a dor me consome por dentro e minha revolta
cresce a cada dia só de pensar na vida miserável que todos
nós levamos após o falecimento de meu querido pai...
Você é uma das poucas pessoas que ouvia mamãe e lhe dava
conselhos para que não perdesse a força de viver; por isso
estou escrevendo para você. Não tenho com quem desabafar,
mas, sobretudo nas vésperas de seu falecimento, minha mãe
foi humilhada por uma pessoa que se ctama ou atende por
"Céu", ou alguma coisa parecida, que leve trabalhar no
IPSEMG; creio que essa pessoa, se é que posso chamar de ser
humano, com sua falta de educação, influenciou minha mãe a
cometer o suicídio. De todo meu coração, não desejo que
ninguém passe por isso pois é... (não tenho palavras e não
consigo forças para definir esse acontecimento).
Apôs o falecimento de meu pai, mamãe se queixava muito de

que o dinheiro da pensão não era suficiente para nos dar uma
vida digna, para pagar escola, roupa, comida e outras coisas
como médico e remédio. Com o passar dos anos, sua
preocupação foi crescendo até que ela ficou num estado
psíquico lamentável. Por quê? Como se sentiria uma mãe que
não pudesse dar de comer a um filho??? Aliás, nós somos
quatro irmãos.
Meu pai foi um homem honesto, trabalhou a vida toda como

Agente Fiscal de Minas Gerais e, quando morre, como prêmio,
o Estado, faz questão de dar a miséria como gratificação
para sua família, a tal ponto que levou minha mãe ao
desespero e depois ao suicídio.
Pergunto onde está a justiça. Certa vez, meu pai disse em
suas palavras simples, porém sábias: 'meu filho, se você
estiver errado, baixe sua cabeça e cale-se". Jamais me
esqueci disso e, a partir desse dia, quero justiça, pois
estou certo, nunca estive tão certo.
E agora, Didi, como nós ficaremos? Não temos pai e nem mãe!

Tenho medo do futuro, pois daqui a alguns anos perderemos a
pensão e não teremos dinheiro sequer para comer. O que nós
fizemos para passar por essas humilhações? O que meu pai fez
para que nós passássemos por essas humilhações?
Neste momento, sinto um vazio terrível que me consome por

dentro, a vida perde o sentido para mim e meus irmãos, mas
lutarei pelos nossos direitos até que a justiça seja feita.
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Que Deus nos dê muita força, paz e luz. Amém!
Alexandre Bianchi."
Recebi essa carta hoje, Sr. Presidente, com um ano e meio

de atraso. Não que ela tivesse sido endereçada a mim antes,
mas foi-me entregue agora, acompanhada de uma
correspondência da Presidente da Associação das
Pensionistas. Eu conheci os pais desse jovem de 14 anos que
escreveu essa carta. Eles foram alunos da minha escola, na
cidade de Uberlândia. Na carta, o jovem conta que a mãe se
atirou debaixo de um ônibus, próximo á cidade de Cristalina.
Mas, não venho fazer drama em cima disso. Estou, apenas,
chamando a atenção desta Casa para que possamos encontrar um
caminho para a questão do iPSEMG - uma entidade falida, que
recolhe toda a porcentagem devida pelos servidores e não
presta a mínima assistência a eles. Em Uberlândia,
servidores pobres são obrigados a vir a Belo Horizonte para
fazer um simples exame de raio-X. E, é a quarta cidade de
Minas Gerais. isso é uma vergonha! Temos que tomar uma
atitude, e a hora é essa. Depois de ser aprovada a nova
proposta da Previdência Social, todos nós devemos nos
mobilizar para solucionar esse problema. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo

Vasconce 1105.
O Deputado Ronaldo Vasconcellos - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, assessoria, imprensa, público
presente nas galerias, ocupamos este microfone, hoje, para
falar de algo agradável, quando as noticias sobre as
questões políticas no Brasil, em Minas Gerais e em Belo
Horizonte não têm sido tão agradáveis.
Quero fazer justiça á Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos - EBCT - principalmente, é lógico, pelo
transcurso do seu 27Q aniversário, mas também porque essa
empresa teve a determinação de, ao comemorar, nesse dia 20
de março, o seu 27g aniversário, instalar aqui, nas nossas
Minas Gerais, o seu plano estratégico para 1996-1997. Se a
empresa se preocupa em fazer um piano estratégico, e, no
caso especifico, para dois anos, é porque ela pretende não
apenas fazer a sua ampliação em Minas Gerais mas também
melhorar as condições de atendimento a todos aqueles que
freqüentam os seus escritórios ou os escritórios de seus
franqueados.
Hoje, 20 de ma rço. a EBCT comemora os seus 20 anos e cria,
ao mesmo tempo, para Minas Gerais, seu plano estratégico
para 1996-1997. E, no caso especifico do Brasil, um plano
estratégico de 1996 a 1999.
O que vem a ser esse plano estratégico lançado pela ECT,
quando comemora seus 27 anos de existência? Priorizar o
cliente, fazer parcerias, desbravar e conquistar espaços no
mercado, investir em novas tecnologias, em ganhos de
produtividade de seus serviços e de seus produtos porque,
como em diversas outras atividades, a ECT não tem monopólio,
como alguns pensam e outros acreditam. Então, é preciso
fazer a conquista do espaço neste mercado competitivo.
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Acima de tudo esse plano estratégico considera o seu
empregado ou empregada um colaborador ou uma colaboradora.
Esse sentimento que impera na direção da ECT nacional é
encampado pela direção regional em Minas Gerais, por meio de
sua diretoria regional, comandada pelo Sr. Roberto Pinheiro.
Ele segue fundamentação estabelecida pelo Ministério das
Comunicações, que é o orientador da ação governamental para
a política nacional de comunicações.
Quero encerrar a nossa homenagem, usando as palavras do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, quando apresentou a
sua proposta como candidato à Presidência da República:
"Mãos à obra, Brasil: trata-se de investir pesadamente em
comunicações para construir uma infra-estrutura forte,
essencial para gerar as riquezas de que o Pais necessita
para investir nas áreas sociais." Em outras palavras,
arrecadar recursos por meio do sistema de comunicacões e
investi-los nas áreas sociais. Esse foi um item do prcgrama
do então candidato Fernando Henrique Cardoso. Hoje, pelo
menos, a ECT está fazendo a sua parte. Parabéns a essa
empresa pelo transcurso do seu 27Q aniversário hoje, dia 20
de mar;o. Muito obrigado, Sr. Presidente.
* - Sem revisão do orador -
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivair

Nogueira.
O Deputado Ivair Nogueira - Exmo. Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, senhoras e senhores: crime e
castigo. O assassinato de três crianças no Taquaril.
episódio já conhecido e divulgado internacionalmente como a
Chacina do Taquaril, inscreve Minas Gerais no circuito da
inominável violência contra a infância que, no Brasil, tem
provocado, sistematicamente, o extermínio de menores que
vivem nas ruas. O caudal de provas e erros, pistas e
despreocupação em esconder a ação é o mais cabal sinal de
que os responsáveis não temem punição alguma. Ao assumir a
autoria, como um suposto Grupo Reação, os assassinos
sinalizam sua decisão de enfrentar a autoridade, tal como no
caso das bombas que explodiram na capital, no ano passado.
Felizmente, com uma ação rápida, apoiada pela cobertura
fiel da imprensa mineira, as autoridades buscam os
criminosos e, se não se deixar abater pela rede de int"igas
e os véus que desejam encobrir a realidade, fatalmente, em
prazo curto, haverá de apresentar à sociedade os
responsáveis pela chacina. Por outro lado, devemos observar
que o crescimento do número de menores nas ruas, entregues
aos tóxicos, à prostituição, à criminalidade, remete às
Promessas de camoanhas eleitorais. Não podemos esquecer que
o atual Prefei::: de Belo Horizonte tinha entre suas metas a
retirada dessas trianças das ruas, mas foi vencido pela
realidade.
Decerto um punhado de condições perversas se juntaram para
que a chacina ocorresse: o fracasso das políticas
governamentais de assistência à infância, os interesses
existentes dos supostos grupos de descontentes existentes na
Policia Civil, que buscam formas de enfrentar as
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autoridades, e a própria situação de reféns, vivida pelas
crianças de rua de nossa sociedade, Que se encontram presas
nas malhas de um circuito de violência que privilegia a
crueldade e a injustiça.
A solução dos problemas passa pelo contorno da ética. De
nada adianta uma economia em pleno funcionamento se a
estrutura social está esgarçada, com valores cristãos
entregues ao limbo e o respeito ao próximo e a seus direitos
achincalhados até mesmo pelo próprio aparelho de segurança
que deveria proteger os cidadãos. Particularmente acredito
que uma boa dose de determinação e vontade política podem
oferecer a base para a reversão desse quadro. O primeiro
passo, sem dúvida, é a prisão e a punição exemplar dos
envolvidos na chacina. O segundo passo é o desmantelamento
dos grupos que afrontam as autoridades e o projeto para a
segurança pública. O terceiro são investimentos que revertam
a realidade social, gerando empregos e possibilitando o
atendimento das necessidades básicas, determinando a
melhoria da qualidade de vida da população, principalmente
na base da pirâmide social, onde estão as vitimas das ações
de grupos que tentam implantar o terror na sociedade.
Acredito que o Governador Eduardo Azeredo não deixará que o
episódio se transforme em argumento contra a sua
administração. E preciso rigor na apuração dos fatos e a
sociedade exige uma resposta oas autoridades que signifique
o retorno da tranqüilidade.
O Sr. Presidente - com a palavra, o Deputado Geraldo
Rezende.
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, o Governador Eduardo Azeredo
está em viagem á Argentina, onde foi, naturalmente, procurar
um melhor entrosamento com aquele pais, que pertence ao
MERCOSUL, no sentido de dar conhecimento àquela nação sul-
americana das potencialidades de Minas Gerais no setor
industrial, no setor pecuário, no setor da agroindústria,
enfim, das riquezas produzidas por este Estado que,
naturalmente, poderão servir àquele pais vizinho. Mas, Sr.
Presidente, comecei dizendo desta viagem do nosso Governador
á Argentina e da sua importância para falar que, realmente,
começo a ficar muito animado com nosso Governador. Já disse
desta tribuna e reafirmo: temos confiança no Governador
Eduardo Azeredo. Nós, do PMDB, a nossa bancada, que apóia o
Governador, sabe perfeitamente das dificuldades que o Estado
e o Pais atravessam. E exatamente por estas questões, bem
claras às vistas e aos ouvidos do povo mineiro e do povo
brasileiro, que estamos, hoje, nesta tribuna, para dizer que
continuamos firmes apoiando as iniciativas do Governador
Eduardo Azeredo, porque sabemos das suas boas intenções.
Na semana passada, houve um bombardeio contra o Governo. A
oposição criticou o contrato que foi assinado, de que o
Governo usou - e está usando - os recursos para honrar Os
compromissos com os trabalhadores de Minas Gerais, com os
funcionários públicos de modo geral. Se o Governo não tinha
recursos para pagar o que devia, evidentemente tinha que
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usar competentemente o direito Que possui de assumir um
compromisso com um órgão federal. E o Governo. Federal,
inclusive, deveria estar apoiando Minas Gerais e muito mais
o Governador Eduardo Azeredo, sobretudo por ser ele do
PSDB. Mas, infelizmente, o Governo Federal não tem olhado
para Minas Gerais. Está deixando que a batata quente fique
nas mãos do Governador Eduardo Azeredo. E ele, sendo
competente, está confiante em resolver os problemas do
Estado de Minas Gerais.
Quanto à questão do contrato, diversos Estados - e a
imprensa nacional, aliás, publicou - assinaram esse mesmo
contrato, O Governo de Antônio Britto, do PMDB, no Rio
Gra-de do Sul, celebrou esse contrato. O Governo de Mário
Covas, do PSDB, em São Paulo, fez o mesmo, O Governador
Vitor Buaiz, do PT, no Espirito Santo, também. Christovam
Buarque assinou o mesmo contrato, em Brasília. Isso para
citar só os que a imprensa nacional publicou amplamente.
O 'Estado de Minas' de hoje trouxe matéria dizendo que o
contrato do Governo do Espírito Santo é de 31/1/96,
chancelado 16 dias antes de o Governo mineiro também fechar
seu empréstimo de R$190.000.000,00 com a CEF. Tudo mediante
garantias, como a privatização de empresas públicas,
demissão de funcionários não estáveis, redução de vantagens
pagas a servidores e não-concessão de reajuste salarial este
ano. Essa foi a tônica de todos os contratos feitos. Antônio
Britto, Governador do Rio Grande do Sul, assinou esse mesmo
contrato. E foi, na verdade, o que menos assumiu compromisso
de envolver bens do Estado, ou nessa direção. Mas também
fez.
Quero dizer aos companheiros, aos meus pares nesta Casa e
aos mineiros, de modo geral, que confio nas atitudes do
Governador Eduardo Azeredo. Acho que a opção pelo contrato é
um direito que o Governo tem, é uma solução administrativa
que ele quis adotar para a questão. Naturalmente, se for
privatizar algum órgão que está no contrato, como o BEMGE, é
evidente que não o fará sem passar pela Assembléia. Isso é
que é importante. Não vamos dar uma carta em branco para o
Governador fazer o que quiser. Ele nãc pode privatizar o
Banco sem ouvir a Assembléia, e sabe disso. Ele agiu
conscientemente.
Acho que o Governador Eduardo Azeredo está no caminho
certo. E preciso solucionar os problemas de Minas. E são
problemas graves. Há muitos anos eu não ouvia falar que o
funcionalismo ficasse sem receber o 13Q salário em Minas
Gerais. Ficou e, agora, já foi pago, porque o Governador se
interessou pela questão. Ele fez essa negociação no sentido
de resolver um problema dos mineiros.
Aproveitando esta oportunidade, quero dizer aos que
criticaram o Governo também quanto ao assassinato de três
crianças. Não sei quem assassinou, se foi gente da Policia
Civil ou não. E um horror. Minas tem que combater isso
veementemente. Tenho certeza de que o Governador está
preocupado com essa situação também. Com a desculpa de que
ganham R$200,00, matam crianças? Pelo amor de Deus. Sr.
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Presidente e Srs. Deputados, nada justifica isso,
absolutamente nada.
Minas Gerais vai entrar no noticiário mundial de uma forma
negra, de uma forma assustadora, porque, na verdade, o que
ocorreu aqui, na sexta-feira, é difícil de acontecer no
mundo: assassinos covardes, da mais baixa qualidade ou
desqualificados até, fazem o que fizeram com as crianças de
Belo Horizonte. E preciso apurar, também, a questão das
bombas que foram estouradas. Quiseram culpar os
sindicalistas e, no entanto, estamos sabendo, agora, que
nada disso ocorreu, que os culpados são esses mesmos que
estão ai matando crianças, exterminando trabalhadores nos
bairros e vilas de Belo Horizonte. Precisamos dar um basta
nisso e, para isso, Minas Gerais tem que reagir. E evidente
Que essas crianças de rua representam um extrato da
sociedade que ai está, um extrato provocado pelas elites
brasileiras e mineiras. A responsabilidade é da sociedade,
dos mineiros, dos brasileiros, todos, indistintamente, mas
fundamentalmente das elites, que não olham e não dão atenção
a essa questão, promovendo, com isso, injustiças, das quais
os mineiros já estão cheios, não agüentam mais.
Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer. Agradeço e
espero que, nesse caso do assassinato das crianças, se faça
justiça. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machedo.
O Deputado Gilmar Machado s - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, pessoas presentes nas galerias,
vimos à tribuna, nesta tarde, exatamente para abordar um
assunto que diz respeito à reforma administrativa e ao
contrato assinado entre o Governo do Estado e a CEF. O
Deputado Geraldo Rezende, que me antecedeu, explicitou que
nós, da oposição, fizemos acusações ao Governo do Estado e
que todos os Estados fizeram contratos semelhantes. O
Deputado Geraldo Rezende não deve ter tido acesso ao
documento que o Deputado Romeu Queiroz distribuiu ontem,
fartamente, aqui, na Assembléia Legislativa, referente ao
contrato assinado entre a CEF e o Governo do Espirito Santo.
Além disso, o Deputado não deve ter tido acesso à Lei n
5.185, publicada em 31/1/96, aprovada pela Assembléia
Legislativa do Estado do Espirito Santo, que autoriza o
Poder Executivo do Estado a aderir ao Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados, de que trata a
Resolução nQ 162, do Conselho Monetário Nacional. Deputado
Geraldo Rezende, a Resolução nQ 162, no seu item 26, diz
textualmente o seguinte: "A concessão dos empréstimos ficará
condicionada à autorização do Poder Legislativo estadual,
que contempla, inclusive, autorização para o Estado assumir
os compromissos referidos na seção 1 deste voto, e do Senado
Federal".
Chegou ao Plenário, agora, o Deputado Bonifácio Mourão,
grande constitucionalista, relator da nossa Constituição,
que sabe que o art. 62 da Constituição Federal, no inciso
XXXII, diz o seguinte: "Compete privativamente à Assembléia
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concessão de garantia do Estado em operações de crédito'. E
o Governador do Espirito Santo, do PT, um democrata, pessoa
que respeita o Poder Legislativo, enviou o projeto,
primeiramente, á Assemblé i a Legislativa e, depois de
aprovado, fechou o acordo com a CEF. O que estamos dizendo
aqui, desta tribuna, foi o pronunciamento de toda a Bancada
do PT: o que o Governo do Estado de Minas Gerais fez foi um
desrespeito para com o Poder Legislativo, passando por cima
dele e da nossa Constituição, através de uma medida
arbitrária e autoritária.
Esse é o primeiro aspecto. Fizemos, ontem, na Comissão de
Fiscalização Financeira, a apresentação de um requerimento
convidando o Presidente da CEF para vir aqui debater esse
contrato. O requerimento foi derrotado na Comissão, que
alegava não competir ao Presidente da CEF proceder ao
referido debate, dizendo ser o convite fora de propósito.
Aqui estamos para desafiar os Lideres do Governo para um
debate franco e aberto, na TV Minas, que é um órgão do
Estado, a fim de discutirmos com o povo mineiro os
contratos, os empréstimos, a questão da demissão dos
servidores, E Queremos um debate que se paute pela
ConsTituição que nós juramos cumprir aqui, nesta casa.
GosTzria que aqui estivesse presente o Líder do Governo,
Deputado Romeu Queiroz, para ouvir nossas palavras.
Passaremos às mãos do Presidente da Assembléia, tão logo
terminemos nosso pronunciamento, cópia desta lei, pedindo-
lhe que faça sua distribuição a todos os Deputados, para que
vejam como um governo democrático trata o Poder Legislativo,
para observarem a relação que deve haver de independência e
de respeito entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo,
pautada pela Constituição. Queremos chamar os Lideres do
Governo para discutirmos contrato por contrato.
As garantias que o Espírito Santo dá ao Governo Federal são
bem diferentes das que são dadas pelo Governo de Minas. O
Governo do Espirito Santo diz que os recursos provenientes
de receitas próprias e de transferências da União serão sua
garantia. Minas diz que, além das receitas provenientes das
trans'erências da União, oferece, em caução, as ações da
CEMIC, equivalentes a R$100.000.000,00.
Com relação a pessoal, diz, em seu contrato, o Governo do
Espírito Santo que se compromete a desenvolver programas de
desligamento voluntário, com indenização; desl i pamento dos
servidores já aposentados Que permaneçam nos espectivos
cargos, conforme determina a Constituição Federal;
apresentar quadros comparativos da legislação aplicáveis aos
servidores públicos estaduais com cronograma de
compatibilização com a legislação federal; e limita o gasto
a 66% da receita, que é o que desejamos para todos os
Estados.
E o que diz Minas Gerais? Limita' o gasto com pessoal, em
1996, em 70%, caminhando, nos próximos três anos, para
cumprir a "Lei Rita Camata'. Nenhuma contratação, até
dezembro de 1998, mesmo daqueles aprovados em concursos
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públicos. Aprovar legislação, até dezembro de 1996,
reduzindo o qüinqüênio, que se trata de uma conquista dos
servidores, de io% para 5%. Isso está escrito no contrato de
Minas Gerais. E mais: demitir, até fevereiro de 1996, pelo
menos 40% da folha dos servidores não estáveis do Estado.
Aqui, Srs. Deputados, está a grande diferença, e é por isso
que queremos o debate, esperando que os Lideres do Governo
compareçam e façam cumprir a Constituição para que contratos
como esse só sejam aprovados a partir de aprovação de lei na
respectiva Assembléia Legislativa.
Eu pergunto: onde se encontra a lei da Assembléia

Legislativa de Minas Gerais? Qual foi o respeito e o cuidado
que o Governo de Minas tomou, no que tange ao Poder
Legislativo? Quem sabe os ares do Espírito Santo possam
chegar às montanhas de Minas Gerais e possamos ter, aqui, um
tratamento diferenciado, onde o Poder Legislativo possa ser
respeitado, fazendo com Que possamos, de fato, ter as leis
debatidas nos seus respectivos espaços- E ai, sim, poderemos
estabelecer qualquer compromisso, qualquer contrato. Nós, do
PT, não temos medo do debate, como a imprensa noticiou hoje,
pois o PT vive dias de vidraça- Nós somos vidraça todo dia
e não temos medo disso. Não temos medo de levar pedra,
porque estamos sempre francos e abertos aos debates, pois
não temos nada a esconder. O nosso Governador do Espírito
Santo não disse nos jornais que, ao entregar esses
documentos, seria algo de SNI sindical. Isso pode ser
entregue e debatido, como o foi na Assembléia Legislativa
com os representantes do povo do Espirito Santo, pois o
Governador Vítor Buaiz tem o espirito de debate moderado.
Não é com precipitação e com ranços autoritários, como faz o
Governador do nosso Estado, que, outro dia, atacou
sindicalistas.
E preciso ter mais tranqüilidade para poder representar um
povo, como o povo da liberdade, que é o povo de Minas
Gerais. Muito obrigado.
• - Sem revisão do orador.
O Sr. presidente - Com a palavra, o Deputado Bonifácio

Mourão.
O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, nestes minutos gostaríamos apenas de responder ao
ilustre Deputado Gilmar Machado, por ter citado o nosso nome
quando fez referência à Constituição mineira, em seu art.
62. XXV. Aqui nós temos ç inciso que trata da autorização
para celebrar convênio. E o inciso XXV, do art. 62 da
Constituição Estadual.
Em primeiro lugar, quero dizer que não sei se é do
conhecimento de V. Exa. , Deputado Gilmar Machado, que esse
inciso a que V. Exa. faz referência tem a seguinte redação:
compete á Assembléia Legislativa autorizar celebração de
convênios pelo Governo do Estado com entidade de direito
público ou privado e ratificar o que, por motivo de
urgência, ou de interesse público, for efetivado sem essa
autorização, desde que encaminhado à Assembléia Legislativa
nos dez dias úteis subseqüentes à sua celebração;".
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Acontece, Deputado, que o STF suspendeu a vigência desse
artigo, atendendo a uma argüição de inconstitucionalidade.
Então, data venia, V. Exa. está invocando artigo e inciso
que têm vigência suspensa. A nosso ver, não podemos
discutir com base em um artigo da Carta Estadual que tem a
sua vigência suspensa pelo STF. E por que o Supremo
suspendeu a vigência desse dispositivo? Entendeu, em
principio, pelo menos na liminar ainda não examinou o mérito
-, que seria da competência do Governador a celebração de
convênios e certos contratos. Evidentemente que alguns
dependem diretamente da autorização legislativa, mas isso
vem expresso na lei, em casos específicos. Em regra,
compete ao Governador, no seu poder de execução dos atos de
governo, celebrar convênios e contratos. E sem dúvida da
competência do Poder Executivo. E seria, de certa forma,
uma interferência na autonomia do Executivo. E essa a razão
maior da suspensão da vigência desse dispositivo pelo STF.
Voltarei a esta tribuna, oportunamente, nesta ou na outra
semana, para fazer uma análise mais detalhada desses
contratos de Minas Gerais, Espirito Santo, Rio de Janeiro e
Rio Grande do Sul, para ver por que, afinal, tantos Estados
brasileiros celebraram contratos semelhantes. Foram,
naturalmente, conduzidos por uma necessidade maior. O
Governo de Minas está explicitando no art. 1Q, parte final,
a razão maior por que celebrou esse contrato. Está escrito
aqui que os recursos obtidos serão integral e
obrigatoriamente destinados ao pagamento de salários aos
servidores públicos estaduais. Então, foram utilizados tão-
somente com essa finalidade. Se esse artigo estivesse em
vigência, talvez o Governador estivesse amparado pela
urgência nele ressalvada, porque aplicou o dinheiro no
Pagamento da folha dos funcionários públicos.
Estas são as considerações iniciais Que teriaTos a fazer a
respeito desse contrato, mas gostaríamos de enfatizar que as
cláusulas contratuais assinadas pelos Governadores do
Espirito Santo e de Minas Grais, bem como por outros
Governadores, mostram que, ta z, esteja por trás Gisso um
estado de necessidade que adv- de uma situação financeira
critica Que Os Estados brasileiros atravessam e, também, do
Plano Real. E preciso analisar mais profundamente por que o
Governo Federal está levdo os Estados brasileiros a esta
situação. Muito obrigado.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 2a parte da reunião, com a lg 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 Plenáro das
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Marco Régis (2) - falecimento da Sra. Jurema Nery Sales e do
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Sr. Darcy José Machado, em Muzambinho; Arnaldo Penna -
falecimento do Sr. José Maria Silva, em Senhora de Oliveira;
Paulo Schettino (2) - falecimento do Or. Hirton Ulhôa
Saraiva e do Dr. Walter Diniz Camargos; Maria Olivia -
falecimento de Robson Antônio de Morais, em Nova lorque; e
Alberto Pinto Coelho - falecimento do Sr. José Barbosa de
Miranda, em Belo Horizonte (- Ciente Oficie-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão Especial para
Proceder a Estudos Que Venham a Criar Melhores Condições de
Comunicação no Estado de Minas Gerais, em que solicita seja
realizada audiência pública, com o objetivo de obter
esclarecimento acerca da necessidade e da conveniência de se
restabelecer em Minas Gerais a possibilidade de se
instituírem fundações governamentais de direito privado. A
Comissão de Administração Pública.
Requerimento do Deputado Alvaro Antônio em que pleiteia

seja solicitado à Comissão de Educação o estudo de novos
mecanismos de concessão de bolsas de estudo, que, inclusive,
permitam a indicação de Deputado, em face da caducidade da
Lei nQ 10.638, Que teve cessados seus efeitos, em 31/12/94.
A Comissão de Educação.
Requerimento do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita
seja enviado oficio ao Sr. Ademir Lucas, Secretário de
Esportes, Lazer e Turismo, convidando S. Exa. a comparecer à
Comissão de Educação para participar de debates sobre o
Projeto Curumin e sobre a ação da Secretaria nos municípios
mineiros, no que diz respeito à promoção e ao incentivo da
prática esportiva. Ciente. A Comissão de Educação.
Requerimento do Deputado Carlos Pimenta, em que pleiteia

seja enviado oficio ao Exmo. Sr. Presidente da Comissão de
Política Energética, solicitando sejam convidados os Srs.
Benedito Rubens Renã Sené Guedes, Secretário de Recursos
Minerais, Hidricos e Energéticos, e Or. Sebastião Virgilio,
a debater nesta Casa o programa de trabalho da Secretaria de
Recursos Minerais, Hídricos e Energéticos em andamento para
1996. A Comissão de Política Energética.
Requerimento do Deputado Antônio Júlio em flue solicita a
inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei nQ 263/95, de sua
autoria, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel no
Município de Pará de Minas. A Presidência defere o
requerimento de conformidade com o inciso XVI do art. 244 do
Regimento Interno.
Requerimento do Deputado José Bonifácio, em que solicita o
encaminhamento, à comissão seguinte a que foi distribuído,
do Projeto de Lei nQ 469/95, de sua autoria, tendo em vista
ter a Comissão de Administração Pública perdido o prazo para
emitir parecer. A Presidência defere o requerimento de
conformidade com o inciso VII do art 244, c/c o art. 40,
do Regimento Interno.
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, na forma
regimental, requerimentos dos Deputado Antônio Júlio, em que
solicita a tramitação, em regime de urgência, do Projeto de
Lei nQ 263/95 (Cumpra-se.); e Carlos Pimenta (3),
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solicitando seja enviado oficio ao Gerente do Banco do
Nordeste, em Janaúba, João Carlos Barbosa Santos,
solicitando sejam agilizados os projetos de Geração de
Emprego e Renda - PROGER - para o Município de Jaiba
(Projeto de Irrigação); seja enviado oficio ao Sr. Diretor~
Geral do DNER, Deputado Tarcísio Delgado, solicitando
urgente operação tapa-buraco na BR-365, no trecho entre
Montes Claros e Pirapora; e seja enviado oficio ao
Presidente do Banco do Nordeste, Byron Costa de Queiroz,
solicitando a abertura de uma agência da instituição na
cidade de Jaiba (Oficie-se.).
O Sr. !residente - Requerimento nQ 790/95, do Deputado
Durval Angelo, em que solicita ao Procurador-Geral de
Justiça a relação nominal dos candidatos aprovados no
remanejamento seletivo realizado por aquela Procuradoria no
mês de julho de 1994, com base na Lei ng 11.181, de 8/8/93.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Gostaria que se registrasse a

data da entrada do requerimento, para efeito de informação.
O Sr. Presidente - A Mesa esclarece ao Sr. Deputado que
recebeu essa proposição no dia 5/10/95.
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
queiram permanecer como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Questão de Ordem
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, como V. Exa.
pode perceber, não temos "quorum' para votar nem o segundo
requerimento, peço, portanto, o encerramento, de plano,
desta reunião.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência, verificando, de plano, a
inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos,
encerra a reunião, desconvocando as extraordinárias de logo
mais, ás 20 horas, e de amanhã, dia 21, ás 9 horas, e
convocando, os Deputados para a ordinária deliberativa de
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 209 REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM
19 DE MARÇODE 1996, DESTINADA À SOLENIDADE DE ENTREGA DO
TITULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS AO

PROF. RADI MACRUZ
Presidência do Deputado Sebas:ão Navarro Vieira

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ata - Nomeação de
comissão - Composição da Mesa - Registro de presença -
Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras
do Sr. Presidente - Entrega do titulo de cidadania honorária
- Palavras do Sr. Radi Macruz - Apresentação do coral da
ASLEMG - Palavras do Sr. Presidente - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem a esta reunião os seguintes Deputados:
Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José

Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio -
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Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio
- Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac
Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro
- Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil Pereira - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide - João Batista de
Oliveira - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonidio
Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo
Gonçalves - Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres -
Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconcellos - Sebastlâc
Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho
Zeitune - Wilson Trôpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - As
20h15min, a lista de comparecimento registra a existência de
número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção
de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
trabalhos. Com a palavra, a Sra. 22-Secretária, para
proceder à leitura da ata da reunião anterior.

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

Nomeação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados

Francisco Ramalho, Jorge Eduardo de Oliveira e Jairo Ataide
para, em comissão, introduzirem no Plenário o homenageado,
Prof. Radi Macruz, e demais convidados e autoridades que se
encontram no Salão Nobre.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à

mesa os ExTras. Srs. Deputado Agostinho Patrús, Governador do
Estado em exercicio; Prof. Radi Macruz, nosso ilustre
homenageado; José Aparecido de Oliveira, ex-Ministro e ex-
Embaixador; Arlindo Porto. Senador da República; José Rafael
Guerra, Secretário de Estado da Saúde; Vvon Castaings,
Cônsul da França; e a Exma. Sra. Deputada Maria José
Haueisen, 2a-Secretária desta Assembléia Legislativa-

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência gostaria ainda de
registrar as ilustres presenças dos Srs. Milton Campos,
Prefeito de Caldas; Antônio Munhoz, Prefeito de Alfenas;
Eugênio Alves Monteiro, Prefeito de Boa Esperança; Miguel de
Carvalho Dias, ex-Prefeito de Poços de Caldas; e Ruy Lage.
Presidente da COPASA.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à solenidade de
entrega do titulo de Cidadão Honorário do Estado de Minas
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Gerais ao Prof. Radi Macruz, por iniciativa do Poder
Executivo, de acordo com o que estabelece o Decreto nQ
36.632, publicado no "Minas Gerais", em 31/12/94.

Execução do Hino Nacional
O Sr. Presidente - Convido os presentes a ouvir, de pé, o

Hino Nacional Brasileiro.
- Procede-se á execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr. Presidente
Minas Gerais tem atribuído a cidadania honorária a
Personalidades, nascidas fora de suas divisas, que se
credenciaram para merecer a máxima distinção.
Por meio de indicação criteriosa e rara, a homenagem

distingue os mineiros de coração, mas não de nascimento, Que
conosco se identificam a ponto de os considerarmos dos
nossos. E o caso do Prof. Radi Macruz, homenageado de hoje,
cujo excepcional merecimento confere a esta solenidade uma
conotação impar, eis que o processo de assimilação da
mineiridade, ratificado pelo diploma que ora lhe é
conferido, há muito se completou em sua pessoa de modo
perfeito e definitivo.
O Prof. Radi Macruz dedicou-se com denodo e invulgar
talento às Ciências Médicas, Construindo, ao longo da vida
uma carreira magnifica no ramo da Cardiologia. Creditavam os
antigos ao músculo cardíaco o papel de centro das virtudes e
dos sentimentos. Inicia-se ai uma afinidade espiritual entre
o ilustre cultor da Medicina e esta terra.
Já se disse que Minas Gerais é o coração do Brasil-
Objetivamente, em razão de sua localização geográfica, a
meio Caminho entre o litoral e as vastidões do oeste;
subjetivamente, por constituir tradicional repositório das
virtudes cívicas do Pais Assim, o Estado-coração do Brasil
vem homenagear um dos grandes guardiões do coração dos
brasileiros.
Faz parte o Prof. Radi Macruz daquele grupo privilegiado de
homens cuja inteligência brilhante convive com vocação
genuina. Essa química ideal, comprovada desde quando
ensaiava os primeiros passos na profissão, só podia resultar
no grande profissional e na bela figura humana que
admiramos.
Nasceu nosso homenageado na cidade de São Paulo, trazendo
nas veias aquele sangue libans que tanto tem contribuido
para o progresso deste Pais. Fa:nos essa referência por uma
questão de justiça, admirador que somos daquele povo
extraordinariamente capaz e empreendedor A boa formação
familiar e os sólidos padrões que lhe foram incutidos
levaram o jovem Radi a desenvolver o amor pelos estudos. Foi
assim que se diplomou com honras em medicina, na turma de
1951 da USP.
A partir de então, empenhou-se em intenso e profícuo
trabalho como médico, professor universitário e cientista. A
IJSP, sua 'alma mater", e o Hospital das Clinicas assistiram
a seus primeiros passos na nobre arte de Hipócrates. Com o
tempo, estendeu seu formidável concurso a outras entidades
no Brasil, entre elas o Instituto do Coração, este INCOR
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símbolo da medicina nacional enquanto, no exterior,
angariava reconhecimento inconteste por parte das maiores
autoridades mundiais em cardiologia.
Poderíamos discorrer indefinidamente sobre os méritos e
feitos de Radi Macruz. Enumeraríamos, então, os muitos
simpósios científicos que abrilhantou com sua participação
em todo o mundo. Dissertaríamos sobre seu trabalho no trato
dos pacientes e nas lides do magistério. Preferimos, em vez
disso, registrar nossas impressões sobre a aproximação entre
Minas Gerais e esse mineiro honorário.
Com freqüência e regularidade, o Prof. Macruz é solicitado

a colaborar com faculdades de medicina de nosso Estado. Seu
saber, sua vivência profissional, seu pragmático pendor para
a organização têm sido fonte de positivos subsídios para
nossos estabelecimentos. Ao apelo destes, nunca se esquiva
ele de responder com presteza, boa-vontade, profissionalismo
e senso humanitário.
São justamente essas qualidades que o tornam tão querido

dos mineiros. Quem aqui nasceu sabe como nossos conterrâneos
prezam a profundidade do mérito e como desdenham aquele
matiz ostensivo que disfarça a mediocridade. Ora, nenhum
traço de exibicionismo se vê no Prof. Macruz, tudo nele
aparece na sóbria medida de quem tem real valor. E por isso,
pela amizade traduzida em efetiva cooperação e pelo cultivo
de características tão caras á nossa gente, que afirmamos
estar nele sedimentado o processo de mineiridade.
Prof. Radi Macruz, é com satisfação e orgulho que o
recepcionamos nesta Casa. Seja bem-vindo a Minas, onde,
também, despontam profissionais de porte equivalente ao seu.
O senhor passa agora a integrar a galeria de personagens
como Carlos Chagas, Alfredo Balena, Hugo Werneck, Antônio
Aleixo e Lucas Macnado, para citar alguns que já se foram. E
estará na companha daqueles muitos que, contemporaneamente,
honram e dignificam a medicina, em particular, e o 'status'
de mineiros, em geral.
Receba a homenager. calorosa e sincera da terra de

Tiradentes, onde esta Assembléia, dando seguimento a válida
iniciativa do Poder Executivo, sente-se honrada por tê-lo
entre nós. Esteja certo de que, se antes já o considerávamos
um dos nossos, agora lhe abrimos incondicionalmente nossas
portas e o nosso coração.

Entrega do Titulo de Cidadania Honorária
O Sr. Presidente - Esta Presidência tem a honra de proceder
à entrega ao Prof. Radi Macruz do titulo de Cidadão
Honorário do Estado de Minas Gerais, passando-lhe ás mãos
este diploma, cujo texto é o seguinte: 'Cidadania Honorária
do Estado de Minas Gerais. A Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, em cumprimento ao Decreto ng 36.632,
de 31 de dezembro de 1994, entrega ao Professor Radi Macruz
o titulo de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais, por
sua relevante contribuição para o engrandecimento da terra
mineira. Belo Horizonte, 19 de março de 1996."
- Procede-se à entrega do diploma.

Palavras do Sr. Radi Macruz
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Prof. Radi Macruz,
agraciado com o titulo de Cidadão Honorário do Estado de
Minas Gerais.
o Sr. Radi Macruz - Exmo. Sr. Deputado Sebastião Navarro

Vieira. Presidente em exercício da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr. Deputado Agostinho Patrús,
Governador em exercício do Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr.
Ministro José Aparecido de Oliveira; Exmo. Sr. Senador
Arlindo Porto; Exmo. Sr. Yvon Castaings, Cônsul da França;
Exma. Sra. Deputada Maria José Haueisen, 2-Secretária da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, senhores,
senhoras, amigos e ex-discipulos, não sei, sinceramente, se
esta homenagem a mim é justa ou não. Sei que muitos e muitos
outros que por aqui passaram mereceriam tanto quanto ou mais
do que eu, mas alegre e feliz aqui venho para recebê-la, num
entusiasmo verdadeiramente juvenil, embora envelhecido pelo
tempo inexorável. Porém, digo-lhes, esta festa tem o sabor
do congraçamento de Minas com São Paulo, hoje reunidos como
antigamente unidos estavam, numa soberba capitania, formando
um só bloco sólido, progressista, primordialmente
intelectualizado e que representava perigo á Coroa. Por isso
mesmo, foi dividido.
Prefiro, entretanto, senhores, no momento, canalizar essas
Palavras cheias de cores e matizes diferentes e de
sonoridade harmoniosa à cardiologia paulista, pelo avanço
que conseguiu através do tempo e, especialmente, a dois
gigantes que descortinaram horizontes, com visões
messiânicas, formaram escola e plasmaram homens Trata-se de
Decourt e Zerbin .. .que souberam, unir forças lutando por um
mesmo ideal. Sim, senhores, esta homenagem a eles deve ser
dirigida, uma para São Paulo, outra para o além.
E necessário Que se diga que, pelos trabalhos

desenvolvidos, a cardiologia paulista há muito atingiu o
nível da cardiologia mundial. Para citar somente algumas de
suas conquistas, diríamos: a primeira definição física de
normalidade pressórica no homem; a primeira revascularização
miocárdica cirúrgica no IAM; a primeira desobstrução de
artéria coronária no IAM; a primeira demonstração da
localização clinica da obstrução coronária; a primeira
cirurgia de transposição de grandes vasos; o primeiro
transplante cardíaco na cardiopatia chagásica; o uso do raio
laser na desobstrução arterial; e o estudo do veneno de
cobra como base do desenvolvimento dos produtos inibidores
da ECA.
Além disso, necessário é dizer que logo após o uso de CEC

na cirurgia cardíaca e a realização do primeiro transplante
cardíaco, o Brasil começou a usar as técnicas desenvolvidas,
tornando-se, num determinado momento, centro só inferior aos
EUA.
Devo igua'ente dizer-lhes que neste ambiente, nesta cidade

e neste Estado respira-se, sente-se a presença de outros
gigantes, como Chagas. Pinheiro, Pena, Drumond, Kubitschek,
Rosa, Tiradentes e Manoel da Costa, para citar poucos, pela
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exigüidade do tempo, e a eles rendo as homenagens que aos
grandes são dedicadas. -
Minas é exemplo de florescência humana, de vultos que
construíram e constroem a história de nosso Brasil, dai
pressentir a presença desses monstros sagrados, sentir-me
abafado e tornar-me um minúsculo ponto neste universo
extraordinariamente grande. Mas, apesar de tudo, dentro da
pequenez de meu porte, os senhores jamais poderão imaginar
com que entusiasmo recebo estas palavras nesta festa
multicolorida que atinge as porções mais escondidas do meu
ser - tenho certeza de que ela durará até o fim dos anos.
Por isso digo a todos meu sincero obrigado, especialmente ao
Sr. Governador do Estado. Dr. Eduardo Brandão Azeredo, ao
Sr. ex-Governador Dr. Hélio Garcia, ao Sr. Presidente desta
Assembléia, Deputado Agostinho Patrús, ao Sr. ex-Presidente
desta Casa, Dr. José Ferraz, aos Srs. Deputados, á Sra. Clio
Ferraz, ao Sr. José Lucas Ferraz e aos meus ex-discípulos.
Digo-lhes que esta enorme casa, calorosa no afeto, humana
nas manifestações como só os mineiros sabem ser, plena de
serenidade, entusiasmante nos aplausos, faz-me sentir
extraordinariamente grande, embora pequeno.
Mas, Minas Gerais, tu és linda de grande, teu nome é
mulher, daí a sedução e o amor; é riqueza entranhaca no
barro do qual viemos, desafiando-o a procurá-la, por isto me
atrai; é igualdade por ser Gerais, onde preconceitos foram
estraçalhados e os homens misturados, o que, aplaudo.
Tu és centro das artes deste Pais com monstros sagrados,

ainda não igualados. Es centro revolucionário, que encanta e
escreve história. Es depositária dos instantes épicos que
convulsionaram esta Nação.
Teus casarões transmitem paz, tranqüilidade, alegria,
constroem sonhos, fazem poesias.
Tuas paredes contam os diálogos e as confabulações de

outrora.
Teus vales, por onde correm teus rios, demonstram aos
matemáticos que a tortuosidade é o caminho mais curto entre
dois pontos.
O rumor das correntes ensina a ouvir a musicalidade da
natureza, que é transmitida aos teus filhos, ensinando-os
que a vida é sorriso, descortinar de beleza e transmissão de
calor. Assim aprenderam eles a ouvir, a pensar, a esperar
para decidir. Ai está a essência do ser mineiro.
Como se não bastasse, tua bandeira tem a mais singela das
figuras geométricas; dai, a simplicidade. Sua diagonal é seu
próprio lado; dai, a síntese e a concisão; suas pontas
definem a Trindade que chamam de Santa; dai, o mistério; sua
inscrição prega a liberdade já, ensinando que essa conquista
alarga os horizontes, amplia visões, que atingem o infinito
e compreendem a eternidade.
Como és sábia, Minas Gerais!
Es, enfim, a natureza dadivosa, encantadora, sublime, que,

embora deixe o homem plantado na terra, aproxima-o de Deus,
fá-lo perscrutar o Universo, ouvir o seu canto, respirar a
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Pureza, vislumbrar o azul do ar incolor, dialogar com as
estrelas num êxtase que incomoda o tempo.
E isto, senhores, é a vida.
Minas ensina o homem a ser homem.
Quem é este que homenageias?
Um filho de jovens pais, emigrantes de uma terra longínqua,

onde a tâmara é mais doce que o mel e as águas azuis de um
mar nem sempre tranqüilo refletem toda a pureza do manto
branco da neve. Descendente de um povo Que tem na poesia,
nos contos, nos diálogos, nas discussões, nos cantos, o
centro da vida das montanhas que viram a humanidade nascer,
e ouviram o sermão do Senhor e onde o brilho do sol ilumina
o âmago do ser, levando-o a buscar a essência da vida.
Terra da promissão, onde Adão e Eva certamente pisaram,

onde os animais, descendo da arca, constituíram um reino que
sobrevive às intempéries dos tempos e à animalidade dos
homens.
Terra onde o homem admira, extasiado, o azul imponderável
do universo, brinca com as estrelas na tentativa de
descobrir sua origem e seu destino.
Terra cercada de cedro, que ao tempo resiste e espalha o

seu perfume numa eterna contestação à destruição. A terra é
abençoada, e o cedro que derramava o Líbano e espalhava a
paz mostrava aos homens os caminhos para ser homem, cedro
que é o testemunho do Deus vivo, Líbano que emana numa
constante consagração ao Criador.
Vieram ainda adolescentes, a fim de participar da
construção de um novo mundo, regando-o com o suor de seus
rostos e as lágrimas da saudade, porém com o sorriso próprio
dos que sabem que irão vencer.
Nesta nova terra procriaram para mais se identificarem com

ela e com o povo que os recebia sempre com abraços fraternos
e os ósculos das boas-vindas Que OS simples, mansos, bons,
generosos propiciam.
Com os 13 filhos tiveram eles a preocupação da educação,
com todo o sacrificio dos que nada tinham senão a energia
para o trabalho. A faina começava antes do raiar do sol e
terminava um pouco antes das badaladas da meia- noite, não
sem antes abençoar a terra que os receberam. Uns se formaram
em psicanálise, veterinária, advocacia, e eu, em medicina.
Cedo foi-me ensinado que criar um homem é, em essência,
formar seu caráter, e não ornamentá-lo com vestes que
deslumbram os olhos, pois estas podem cobrir feridas
pustulentas, misérias, amarfanhar-se, rasgar-se, esvoaçar e
desaparecer no caminho da vida. Ouvi infinitas vezes sob a
luz do sol ou de lampiões que o trabalho forma, burila,
estrutura e dignifica o amor; humaniza, glorifica,
sensibiliza e espiritualiza a matéria, fazendo-a se misturar
com Deus. A humanidade completa elimina arestas e faz o
homem co-participar da criação. A verdade orienta, retifica
caminhos corrigindo desvios, forma o espirito, ensina a
lógica, orienta na procura da verdade absoluta a partir das
relativas; denomina o ser e dá nome ao homem.
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Nesses ensinamentos estruturaram-me e assim tentei ser um
homem, e como homem, nem sempre segui o caminho certo,
afinal Deus eu não era, porém tenho certeza de qüe sempre
tentei.
Por fim, quisera ser poeta, seresteiro, trovador ou

menestrel para contar e propagar as virtudes; guerreiro para
gritar e destruir injustiças; cientista para provar erros e
descobrir as verdades. Homem, suficientemente homem para
aceitar a mediocridade e as injustiças dos homens, descobrir
e exaltar seus valores. Queria dedicar-me à matemática por
ser a mais pura das ciências - exata em seus caminhos,
lógica na plenitude. Mas, a pedido de meus pais, segui a
medicina, que para eles era a mais humana das ciências,
propiciando ao homem o desenvolvimento das virtudes
apregoadas e vozes ouvia 'lida com o homem em si, produto
máximo da criação; penetra-lhe a alma, tira-lhe a dor num
mundo doloroso; infunde-lhe esperança, onde desesperança há;
amor, onde revolta existe; carinho, contentamento e riso,
onde devastação grassa; faz aparecer sorriso onde caem
lágrimas, nas mais das vezes geladas, corrosivas, num mundo
de fel".
- E assim consegui ser um médico, um professor e sobretudo um
homem.
Mais ensinamentos recebi, e eram necessários, de mestres,
uns que glorificaram, outros que glorificam os estrados que
pisaram, as cátedras que ocuparam, os preceitos que
espalharam, as pesquisas que desenvolveram.
Alguns eu cito, simplesmente por que sobressaíram e
deixaram impressões indeléveis, que, creio, nem a morte
apagará.
Décourt, Zerbini, dois gigantes entre todos que plasmaram o

molde do qual sai.
Por essas razões, senhores, pelo atavismo que só a

verossimilhança explica, Minas era um sonho que hoje se
tornou realidade.
Deixem-me, com alegria pueril, dobrar mais esta página,

multicolorida, banhada de lágrimas quentes, acreditando que
a mereço.
Obrigado, senhores, por esta festa, cuja lembrança
atravessará o espaço, estendendo-se pelo infinito, e se
perpetuará pela eternidade.
E agora que me fizeram mineiro, faço-lhes minha
reivindicação:
Dize, Minas Gerais, ao Brasil, que basta de fazer
injustiças em nome da justiça; contravenções em nome da lei;
apregoar honestidade com desonestidade; falar de amor para
corromper; falar em paz para escravizar; distribuir para
enganar; dar esmolas para não reconhecer direitos; pregar
igualdade para esconder preconceitos; basta de tudo que não
seja respeito e dignidade, seriedade e dedicação, compostura
e desprendimento, sã tu poderás dizê-lo, no imperativo, ao
Brasil. Então, fala, Minas.

Apresentação do Coral da ASLEMG



551 rÀ

O Sr. Presidente - Convido os
da ASLEMG, com a apresentação
Going to Sing, com arranjo de
Lua, Lua, de Caetano Veloso; e
Beethoven.

Presentes a ouvirem o Coral
das seguintes músicas: I'm
Alice Parker e Robert Shaw;
o Coral da ga Sinfonia, de

o
•0

o

- Procede-se à apresentação do coral
Palavras do Sr. Presidente

Prof_ Radi Macruz, entre as inúmeras manifestações e
cumprimentos Que esta Assembléia recebeu por ocasião desta
solenidade, selecionamos a do Governador do Estado de Mato
Grosso do Sul, que passo a ler, simbolizando todas as demais
manifestações que recebemos. (- Lê:)

Sr. Presidente:
No momento em que o Prof. Radi Macruz, abalizado

cardiologista brasileiro, de renome internacional, recebe o
honroso titulo de Cidadão Honorár o de Minas Gerais, desejo
cumprimentar o Governo e a Assembléia mineira, em meu
próprio nome e em nome do povo do Mato Grosso do Sul, uma
vez que o ilustre homenageado faz jus ao referido titulo
também em meu Estado. Atenciosas saudações, Wilson Barbosa
Martins, Governador do Estado do Mato Grosso do Sul."

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência agradece ao Prof. Radi Macruz, aos demais
convidados e às autoridades pelo comparecimento, e encerra a
reunião, convocando os Deputados para as extraordinárias de
amanhã, dia 20, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a ordinária deliberativa, também de
amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 85a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 20 DE MARÇO DE 1996

Presidência do Deputado Sebastião Navarro Vieira
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 19 PARTE: Ata - 2g
PARTE(ORDEM DO DIA): 29 Fase - Questão de ordem; chamada
para recomposição de 'quorum'; existência de 'quorum" para
continuação dos trabalhos - Discussão e votação de
proposições: Discussão, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei Complementar nQ 45; discurso do Deputado
Durval Angelo; questão de ordem - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem a esta reunião os Deputados:
Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José

Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio
- Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac
Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro
- Dílzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Dalma
Diniz - Durval Angelo - Elmo Braz - Francisco Ramalno -
Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Ivair
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Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Braga - José Maria Barros - Kemil Kumaira -
Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé -
Marcelo Gonçalves - Marcos Helénio - Marco Régis - Maria
Olivia - Mauri Torres - Olinto Godinho - Paulo Piau -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconcelios -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo -
Toninho Zeitune - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - As

9h15min, a lista de comparecimento registra a existência de
número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção
de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder
à leitura da ata da reunião anterior.

la PARTE
Ata

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

2? PARTE (ORDEM DO DIA)
2g Fase

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

Questão de Ordem
O Deputado Raul Lima Neto - Podemos perceber que não temos
ainda as comissões reunidas- Estarão reunidas as Comissões
de Administração Pública e de Assuntos Municipais, às
9h30min; a de Meio Ambiente, às 10 horas; e a de Politica
Energética, às 10h30min. Diante das circunstâncias. gostaria
de pedir verificação de quorum' ou então que V. Exa.
suspendesse a reunião por falta de 'quorum" para votação de
vetos do Governador.
O Sr. Presidente - A Presidência convida o Sr. Secretário,
Deputado Ibrahim Jacob, para proceder á chamada dos
Deputados para a recomposição de quorum".
O Sr. Secretário (Deputado Ibraflim Jacob) - (- Faz a

chamada.
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 22 Deputados. Há 4
Deputados nas Comissões. Há" quorum" para o prosseguimento
da reunião, mas não há "quorum" para a votação. A matéria em
votação está na faixa constitucional, sobrestando as demais.
Há vetos em fase de discussão.

Discussão e Votação de Proposições
Discussão, em turno único, do Veto Parcial á Proposição de
Lei Complementar n 45, 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. A Comissão Especial opina
pela manutenção do veto ao art. 2, a seus incisos e a seu
parágrafo único e ao art. 6g . Em discussão, o veto. Com a
palavra, para discuti-]o, o Deputado Durval Angelo.



O Deputado Durval Ángelo - Sr. Presidente, Srs Deputados,
somos contrários ao veto do Governador, pois entendemos que
o projeto em análise é um projeto de grande alcance social,
uma vez que trata da concessão de vantagens a servidores
públicos. Em nosso entendimento, houve equivoco do Governo
ao vetar tal projeto.
Vemos que esse Governo vem repetindo uma ação de ataque aos
servidores públicos, bem como de desmonte do serviço público
estadual. Então, não poderíamos ter outra proposta a não ser
a de nos posicionarmos contra tal veto.
Passamos, agora, a ler alguns pontos do Projeto de Lei
Complementar nQ 5/95, que institui gratificação de tempo
integral para 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.
- O projeto lido é o publicado na edição de 5/8/95.
Temos também uma peça esclarecedora, que é o Parecer para o
IQ Turno do Projeto de Lei Complementar nQ 5/95, da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o qual passo a
ler.
- O parecer lido é o publicado na edição de 18/11/95.
E vamos, agora, ler as Emendas ns 3 e 4, do Deputado
Ermano Batista- Algumas delas foram objeto de veto por parte
do Governador, do qual discordamos.
- As emendas lidas são as publicadas na edição de 23/11/95.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, há 12 minutos
faço uso da palavra, e parece-me Que não fui agraciado com a
presença dos Deputados. Solicito a suspensão da reunião, de
plano, para que possa, á tarde, completar os 48 minutos que
me restam, uma vez que o assunto é de grande importância.
Quero saber se isso é possível, do contrário vou continuar
com a minha intervenção.
A presença do Deputado Péricles Ferreira muito me honra,

vale por uns 10 ou 15 Deputados, mas gostaria de que outros
estivessem presentes. Como a minha questão de ordem foi
acatada, retomarei o assunto na reunião da tarde.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica de plano a
inexistência de "quorum" para o prosseguimento co trabalhos
e encerra a reunião, convocando os Deputacs para a
ordinária deliberativa de logo mais, às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada, e para a extraordinária, também
de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 12a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
Às nove horas e quinze minutos do dia vinte e cinco de
outubro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na
sala das Comissões os Deputados João Leite, Leonidio Bouças,
Arnaldo Penna (substituindo este ao Deputado Miguel Barbosa,
por indicação da Liderança do PSDB). Antônio Roberto, José
Braga e Sebastião Costa, membros da Comissão supracitada.
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Acham-se presentes também os Deputados Carlos Pimenta, Elbe
Brandão, Hely Tarquinio, Almir Cardoso, Bonifácio Mourão,
Miguel Martini, Ailton Vilela e Francisco Ramalho. Havendo
número regimental , o Presidente, Deputado João Leite,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Antônio
Roberto que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos Deputados presentes.
A seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a
ouvir o Desembargador Márcio Aristeu Monteiro de Barros,
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; o Sr. Alberto
Vilas Boas, Procurador da Procuradoria- Geral de Justiça do
Estado, e o Sr. Luiz Carlos da Silva Machado, Secretário-
Geral da OAB. O Presidente esclarece que a reunião tem por
objetivo promover a discussão das perspectivas do Juizado de
Pequenas Causas do Estado ante o advento de lei federal que
dispõe sobre esse tema, recentemente sancionada pelo
Presidente da República. O Presidente registra ainda a
presença do Ten.-Cel. João Bosco da Costa Paz, Assistente
Militar do Presidente do Tribunal de Justiça; do Sr. Luiz
Carlos Gonçalo Elói, Assessor do Presidente para Assuntos
Legislativos do Tribunal de Justiça, e do Sr. Rogério Greco,
Promotor de Justiça do Estado. A Presidência informa que se
encontram à disposição desta Comissão os avulsos ao Projeto
de Lei nQ 503/95, que contém a proposta orçamentária para o
exercicio de 1996. Inicialmente faz uso da palavra o
Presidente, Deputado João Leite, que discorre sobre a Lei
Federal np 9.099, de 26/9/95, que dispõe sobre os juizados
especiais civis e criminais. Logo após, fazem uso da
palavra, pela ordem, o Desembargador Márcio Aristeu Monteiro
de Barros, o Sr. Alberto Vilas Boas, o Sr. Luiz Carlos da
Silva Machado e o Sr. Rogério Greco. Participam dos debates
os convidados e os Deputados João Leite, Arnaldo Penna,
Carlos Pimenta, Almir Cardoso, Miguel Martini e Antônio
Roberto, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece o
comparecimento dos convidados, dos parlamentares, das
autoridades e dos demais participantes, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 14 de novembro de 1995.
Antônio Roberto, Presidentei- José Braga - Arnaldo Penna -
Geraldo Nascimento - Almir Cardoso - Gilmar Machado - Ivo
José - Elbe Brandão.
ATA DA Za REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No-
11/95
Às dez horas e trinta minutos do dia oito de novembro de mil
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Paulo Schettino, Arnaldo Penna, José
Maria Barros, Alberto Pinto Coelho, Dilzon Melo, José
Bonifácio, Elbe Brandão (substituindo esta ao Deputado
Miguel Martini, por indicação da Liderança do PSDB), Toninho
Zeitune (substituindo o Deputado Bonifácio Mourão, por
indicação da Liderança do PMDB) e Sebastião Navarro Vieira
(substituindo o Deputado Jairo Ataide, por indicação da
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Liderança do PFL), membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Schettino,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Arnaldo
Penna que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos Deputados presentes. A
seguir, o Presidente redistribui a referida proposta de
emenda á Constituição ao Deputado Alberto Pinto Coelho, que
emite parecer por sua aprovação na forma do vencido no
primeiro turno, com a Emenda nQ 1. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o parecer na forma proposta. O
Presidente suspende a reunião por 10 minutos para a
lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, a ata é lida e
aprovada e subscrita pelos parlamentares presentes. Cumprida
a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença
dos Deputados e encerra os trabalhos
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Arnaldo Penna - José Maria
Barros - Alberto Pinto Coelho - Dilzon Melo - José Bonifácio
- Elbe Brandão - Toninho Zeitune - Sebastião Navarro.
ATA DA 2a AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia quatorze de
novembro e mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Antônio Roberto, José Braga,
Arnaldo Penna (substituindo este ao Deputado João Leite, por
indicação da Liderança do PSDB), membros da Comissão
supracitada. Encontram-se presentes também os Deputados
Geraldo Nascimento, Aln,ir Cardoso, Gilmar Machado, Ivo José
e Elbe Brandão. Havendo número regimental, o Deputado
Antõnio Roberto assume a Presidência, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado José Braga que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos Deputados presentes. A seguir, o Presidente
esclarece que a reunião tem por finalidade promover debates
sobre os 300 anos de Zumbi dos Palmares e o Dia Estadual da
Consciência Negra. Logo a pós, lê correspondência enviada
pelo Deputado Nilmário Miranda, Presidente da Comissão de
Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, em que convida um
representan da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais desta Casa para participar do 11 Fórum Nacional
de Comissões Legislativas de Direitos Humanos em nosso Pais,
a ser realizado nos dias 16 e 17 de novembro próximo. O
Presidente convida a tomar assento à mesa o Deputado Federal
Nilmário Miranda, o Prof. Aluisio Pimenta. Reitor da UEMG, a
Sra. Jurema de Souza Machado, Presidente do IEPHA; o Prof.
Carlos Magno Guimarães, pesquisador do Centro de Estudos
Rurais da UEMG; a Profa. Neiva Ferreira Pinto, Diretora do
Centro Cultural da UFMG, representante do Prof. Tomaz Aroldo
da Mota Santos, Reitor da UFMG; o Sr. Marcos Antônio
Cardoso, Coordenador do projeto tricentenário de Zumbi dos
Palmares, da Secretaria Municipal de Cultura, e membro do
Movimento Negro Unificado, e a Sra. Regina Célia Domingues
da Silva, representante da Fundação Cultural Palmares.
Prosseguindo, o Presidente passa a palavra ao Deputado
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Geraldo Nascimento, autor do requerimento que motivou esta
reunião. Participam dos debates os parlamentares e as
pessoas mencionadas. Nesta fase, o Presidente anuncia a
presença do jornalista Francisco dos Santos Nascimento,
representante do Deputado Ronaldo Vasconcellos, Líder do Pi-
nesta Casa. Ato continuo, fazem uso da palavra o Sr.
Sebastião Correa Braga, Presidente da Federação dos
Congadeiros de Nossa Senhora do Rosário de Minas Gerais; a
Sra. Efigênia dos Santos Gomes, representante do Movimento
Negro de Ouro Preto; o artista plástico Wagner Carvalho e o
Sr. Paulo Afonso. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o Comparecimento dos parlamentares, das
autoridades e dos demais participantes, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 1995.
João Leite, Presidente - Leonidio Bouças - Antônio Roberto
- José Braga - Marcelo Gonçalves - João Batista de Oliveira
- Gilmar Machado - Marcos Helênio.
ATA DA la REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Ng

As quinze horas e trinta minutos do dia vinte e três de
novembro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Marcos Helénio, João Leite
(substituindo este ao Deputado Arnaldo Penna, por indicação
da Liderança do PSDB), Geraldo Nascimento (substituindo o
Deputado Ivo José, por indicação da Liderança do PT), Carlos
Pimenta (substituindo o Deputado Olinto Godinho, por
indicação da Liderança do PL). Miguel Martini, José Braga e
Dilzon Melo, membros da Comissão em epigrafe. Havendo número
regimental, o Deputado Marcos Helênio assume a Presidência,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Geraldo
Nascimento que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos Deputados presentes.
A seguir, redistribui o parecer da proposta de emenda à
Constituição em tela ao Deputado Sebastião Costa. Este emite
parecer pela aprovação da proposição na forma do vencido no
l Q turno. Submetido a discussão e votação, é o parecer
aprovado. O Presidente suspende a reunião por 10 minutos
para a lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, a ata é
lida, aprovada e subscrita pelos parlamentares presentes.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece o
comparecimento dos Deputados e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1995.
Marcos Helénio, Presidente - João Leite - Geraldo
Nascimento - Carlos Pimenta - Miguel Martini - José Braga -
Dilzon Meio.
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No

As dezesseis horas e quinze minutos do dia vinte e três de
novembro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados João Leite, José Braga
(substituindo este ao Deputado Alvaro Antônio, por indicação



da Liderança do PDT). Miguel Martini e Péricles Ferreira
(substituindo os Deputados Mauri Torres e José Bonifácio,
respectivamente, por indicação da Liderança do PSDB), Jorge
Hannas e Sebastião Costa (substituindo os Deputados Paulo
Piau e Leonidio Bouças, respectivamente, por indicação da
Liderança do PFL), Geraldo Nascimento (substituindo O
Deputado Ivo José, por indicação da Liderança do PT) e
Carlos Pimenta (substituindo o Deputado Ronaldo
Vasconcelios, por indicação da Liderança do Bloco da
Maioria), membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Deputado Jorge Hannas assume a Presidência,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Geraldo
Nascimento que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, li:a e aprovada, é subscrita pelos Deputados presentes.
A seguir, a Presidência redistribui o parecer da proposta de
emenda à Constituição em tela ao Deputado Péricles Ferreira,
que emite par'2:er pela aprovação da matéria no 2Q turno.
Submetido a cscussão e votação, é o parecer aprovado. Logo
após, o Presidente suspende os trabalhos por 10 minutos para
a lavratura da ata. Reaberta a reunião, a ata é lida,
aprovada e subscrita pelos Deputados presentes. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1995.
Jorge Hannas, Presidente - João Leite - José Braga - Miguel
Martini - Péricles Ferreira - Sebastião Costa - Geraldo
Nascimento - Carlos Pimenta.
ATA DA 20a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As dez horas do dia sete de fevereiro de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Paulo Schettino, Elbe brandão e José Maria Barros,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Paulo Schettino, declara abertos os
trabalhos e solicita à Deputada Elbe Brandão Que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos parlamentares presentes. Em seguida, o
Presidente distribui ao Deputado José Maria Barros os
Projetos de Lei ns 19, 131, 208, 262, 287, 317, 338, 361 e
450/95 e à Deputada Elbe Brandão os Projetos de Lei ns 384,
386, 401, 402, 432, 438, 432. 446, 449, 454, 455, 461, 474.
482, 489, 508 e 522/95. Passa-se à fase de apreciação ce
proposições de deliberação conclusiva do Plenário da
Assembléia, 0 Deputado José Maria Barros emite pareceres
mediante os quais conclui pela aprovação dos Projetos de Lei
ns 19 e 450/95. Submetidos a discussão e votação, cada um
por sua vez, são aprovados os pareceres. A Deputada Elbe
Brandão emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação
do Projeto de Lei no 402/95. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o parecer. A seguir, passa-se à
apreciação das matérias de deliberação conclusiva das
comissões. O Deputado José Maria Barros emite pareceres
mediante os quais conclui pela aprovação dos Projetos de Lei
nQs 131, 208, 262, 317. 338 e 361/95. Submetidos a discussão
e votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres.
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Autor do Projeto de Lei nQ 384/95, o Deputado Paulo
Schettino passa a Presidência ao Deputado José Maria Sarros,
que concede a palavra à Deputada Elbe Brandão. A relatora
emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação da
matéria. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer. Em seguida, o Deputado Paulo Schettino reassume a
Presidência. A Deputada Elbe Brandão emite pareceres
mediante os quais conclui pela aprovação dos Projetos de Lei
ns 386. 401, 432, 438, 439, 446, 449, 454, 455, 461, 474,
482, 489, 508 e 522/95- Submetidos a discussão e votação,
cada um por sua vez, são aprovados os pareceres. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de março de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Sarros - Elbe

Brandão. -
ATA DA 7 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e nove de
fevereiro de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão
Pedro Toledo, Ivair Nogueira, Jorge Hannas e Marcos Helênio
(substituindo os dois últimos aos Deputados Leonidio Bouças
e Anivaldo Coelho, respectivamente, por indicação das
Lideranças do PFL e do PT), membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Miguel Martini, Marcos Helênio,
Jorge Hannas e Simão Pedro Toledo (substituindo os dois
últimos aos Deputados Clêuber Carneiro e Romeu Queiroz,
respectivamente, por indicação das Bancadas do PFL e do
P505), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Geraldo Santanna, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Simão Pedro Toledo que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Prosseguindo, a
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar os
Pareceres para o lQ Turno dos Projetos de Lei ns 636/96,
que autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel com a
Cooperativa de Eletrificação Rural de Rezende Ltda. - CERES
-; 637/96, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Dores do Indaiá, e 638/96, que autoriza o Poder
Executivo a fazer reverter ao patrimônio do Município de
Sabará imóvel que menciona, todos de autoria do Governador
do Estado. A seguir, informa que, nos termos regimentais, os
Deputados Simão Pedro Toledo e Marcos Helênio foram
designados relatores dos projetos mencionados pelas
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, respectivamente. Encerrada a la
parte dos trabalhos, passa-se à 2a fase da Ordem do Dia, com
a discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Com  a
palavra, o Deputado Simão Pedro Toledo emite parecer
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mediante o qual conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei nQ 636/96.
Em seguida, o Deputado Marcos Helênio emite parecer mediante
o qual conclui pela aprovação do projeto. Colocados em
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados. Prosseguindo, a Presidência passa à discussão e à
votação do Projeto de Lei flQ 637/96. Com a palavra, o
Deputado Simão Pedro Toledo procede à leitura do parecer
mediante o qual conclui pela constitucionalidade, pela
juridicidade e pela legalidade do projeto com a Emenda nQ 1.
Logo após, o Deputado Marcos Helénio faz a leitura do
parecer mediante o qual conclui pela aprovação do projeto
com a Emenda ng 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Colocados em discussão e votação, cada um por sua vez, são
os pareceres aprovados por unanimidade. Após, o Presidente
passa à discussão e à votação do Projeto de Lei nQ 638/96.
Neste momento, registra-se a presença do Deputado Geraldo
Rezende. Com a palavra, o Deputado Simão Pedro Toledo emite
parecer mediante o qual conclui pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade da matéria. Logo após, o
Deputado Marcos Helénio faz a leitura do parecer mediante o
qual conclui pela aprovação do projeto. Colocados em
discussão e votação, são os pareceres aprovados por
unanimidade- Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 20 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Geraldo Rezende - Glycon

Terra Pinto - Anivaldo Coelho - Arnaldo Penna - Leonidio
Bouças.
ATA DA 19a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
ENERGÉTICA, HIDRICA E MINERÁRIA
As dez horas do dia seis de março de mil novecentos e
noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados
Alvaro Antônio, Bilac Pinto e Anivaldo Coelho, membros da
supracitada Comi ssão: Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Alvaro Antônir declara abertos os
trabalhos, informa que a reunião s€ destina a apreciar a
matéria constante na pauta e a ouvr o Sr. Carlos Eloy de
Carvalho Guimarães, Presidente da CEMIG, que fornecerá
informações sobre o processo de privatização da GASMIG, e
solicita ao Deputado Anivaldo Coelho que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência anuncia a
presença dos Srs. Benjamim Campolina de Avelar Marques,
Vice-Presidente da CEMJG, representando o Presidente,
impossibilitado de comparecer. Antônio Otávio Ferraz,
Superintendente de Gás da CEM!.- , e Getúlio Matias Ribeiro,
da Secretaria de Recursos Minerais, e os convida para
tomarem assento à mesa. Registra-se a presença dos Deputados
Carlos Pimenta, Ájalmar Silva, Arnaldo Penna, Simão Pedro
Toledo e Durval Angelo. Passa-se à fase de distribuição de
proposições. A Presidência designa o Deputado Anivaldo
Coelho relator do Requerimento nQ 1.018/96. Passa-se à 2a
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parte da reunião, com a ia fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. A Presidência submete à apreciação dos membros da
Comissão a pauta de trabalhos, o cronograrna de reuniões
extraordinárias, bem como os temas e expositores para o
debate da implantação de uma política minerária para o
Estado, conforme sugestão do Deputado Anivaldo Coelho e da
Presidência, aprovada em reunião anterior. Os Deputados
Bilac Pinto e Anivaldo Coelho manifestam-se favoravelmente á
pauta. A Presidência determina à assessoria que tome as
providências necessárias ao seu cumprimento. A Presidência
coloca em votação requerimento apresentado pelo Deputado
Anivaldo Coelho, no qual solicita sejam convidados os
Presidentes dos Sindicatos dos Engenheiros - SENGE - e dos
Trabalhadores da Indústria Energética de Minas Gerais -
SINDIELETRO - para debaterem o projeto que procõe a
privatização da GASMIG. Submetido a votação é o requerrnento
aprovado. Passa-se à fase de discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Com a
palavra, o Deputado Anivaldo Coelho, emite parecer oral
favorável á aprovação do Requerimento nQ 1.018/96. Submetido
a votação, é aprovado o requerimento. Esgotada a matéria
destinada á 2a parte da reunião, a Presidência passa a
palavra ao Deputado Bilac Pinto, autor do requerimento que
motivou o convite, para suas considerações iniciais. Logo
após, a Presidência passa a palavra ao convidado, que faz
breves esclarecimentos a respeito do processo de
privatização da GASMIG. Abertos os debates, fazem uso da
palavra os Deputados Bilac Pinto, Carlos Pimenta, Alvaro
Antônio, Anivaldo Coelho, Durval Angelo e Simão Pedro
Toledo, que formulam perguntas ao convidado e ao Sr. Getúlio
Matias Ribeiro, as quais são prontamente respondidas,
conforme consta nas notas taquigráficas. Ainda na fase de
debates, o Deputado Anivaldo Coelho propõe que a Comissão
interceda junto ao Governador do Estado para que retire o
projeto de lei que trata da privatização da GASMIG, em
tramitação nesta Casa. A Presidência determina que se
registrem em ata as palavras do Deputado Anivaldo Coelho.
Encerrados os debates, a Presidência agradece ao convidado e
aos demais participantes pelos valiosos subsidios prestados
à Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença de todos, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 20 de março de 1996.
Alvaro Antônio, Presidente - Sebastião Helvécio - Anivaldo
Coelho - Bilac Pinto. - -
ATA DA 28a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
Ás dez horas e dez minutos do dia seis de março de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna,
Bonifácio Mourão, Carlos Murta, Jairo Ataide e Durval
Angelo, membros da supracitada Comissão. Havendo número



regimental, o Presidente, Deputado Ajalmar Silva, declara
abertos os trabalhos, informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria da pauta e solicita ao Deputado Carlos
Murta que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência acusa o recebimento dos ofícios dos Srs. André
Luiz Alves de Meio, Secretário da Associação dos Defensores
Públicos Aprovados no Interior de Minas; Laison Damião
Silva, Auxiliar de Promoção Social do Município de Juiz de
Fora; Marco Orsi Júnior, Presidente da Câmara Municipal de
Campo Bom, Rio Grande do Sul; Marcos Roberto Ferreira,
Diretor-Presidente da Associação dos Servidores da
RURALMINAS; Mozart Martins da Costa, Técnico Agrícola do
Município de Itabira, Jader Campomizzi, do Conselho
Municipal de Saúde de Belo Horizonte; Bernardo de Souza,
Deputado à Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul; do
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia da Decisão
nQ 674/95 daquele Tribunal; do Sr. Antônio Murilo Bocão.
Presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia; da Associação
dos Funcionários Aposentados do Estado de Minas Gerais; do
Presidente da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado
de Minas Gerais; da Sra. Maria Helena Fonseca Mansur,
Presidente da Associação dos Funcionários Aposentados do
Estado de Minas Gerais; e abaixo-assinado de ex-funcionários
da Minascaixa absorvidos pelo Estado. Em seguida, a
Presidência informa que foram designados os Deputados Carlos
Murta e Jairo Ataide para a relatoria dos Projetos de Lei
ns 477 e 623/95, respectivamente. Passa-se à apreciação de
matéria de deliberação do Plenário. Com a palavra, o
Deputado Carlos Murta, para que proceda à leitura de seu
parecer sobre as Emendas ns 1 a 3, apresentadas em Plenário
ao Projeto de Lei nQ 207/95, durante a discussão da matéria
em lQ turno. Em seguida, passa-se a palavra aos Deputados
Bonifácio Mourão e Durval Angelo, para a discussão do
parecer. O Deputado Bonifácio Mourão solicita vista da
proposição a qual é concedida pela Presidência.
Prosseguinco, a Presidência passa à discussão e à votação
das matérias que dispensam a apreciação do Plenário. O
Deputado Durval Angelo emite pareceres favoráveis à
aprovação, no 2Q turno, dos Projetos de Lei ns 279 e
417/95. O Deputado Carlos Murta emite pareceres favoráveis à
aprovação, no lQ turno, dos Projetos dc Lei ns 245, 305 e
409/95. Submetidas a discussão e votação, cada uma por sua
vez, são as proposições aprovadas. O Deputado Arnaldo Penna
emite parecer oral favorável à aprovação do Requerimento n
987/95, de autoria da Comissão. Submetido a votação, ê o
requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 20 de março de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna - Durval Angelo -

Jorge Hannas - Bonifácio Mourão.
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ATA DA 35a REUNIÃO ORDINÃRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas do dia doze de março de mil novecentos e
noventa e seis, reúnem-se no Plenarinho II os Deputados
Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, Leonídio Bouças,
Arnaldo Penna e Anivaldo Coelho, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Geraldo Santanna, declara abertos os trabalhos, informa que
a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta
e solicita ao Deputado Leonidio Bouças que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Passa-se à 2s1 parte da
reunião, com a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidência
dá prosseguimento à discussão do parecer do Deputado Arnaldo
Penna, relator do Projeto de Lei nQ 624/95, ao qual foi
concedida vista ao Deputado Marcos Helênio em reunião
anterior Encerrada a discussão, é submetido a votação e
aprovado o parecer, mediante o qual o relator conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
proposição com as Emendas nQs 1 e 2, de sua autoria- O
Deputado Leonidio Bouças, relator do Projeto de Lei n
1.041/92, emite parecer em que conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
proposição na forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. O
Deputado Anivaido Coelho, relator do Projeto de Lei ng
626/95, emite parecer em que conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
proposição. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer. Na ausência do Deputado ivair Nogueira, relator do
Projeto de Lei nQ 629/95, a Presidência redistribui a
matéria ao Deputado Arnaldo Penna. Este solicita prazo
regimental para emissão de seu parecer, pedido que é
deferido pela Presidência. O Presidente, relator do Projeto
de Lei nQ 635/95, emite parecer mediante o qual conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
proposição com as Emendas ngs 1 e 2, que apresenta.
Registra-se, neste momento, a presença dos Deputados Antônio
Genaro e Ivair Nogueira. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o parecer. Passa-se à fase de discussão e votação
de pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. O Deputado Leonidio Bouças, relator dos Projetos
de Lei ns 186, 553, 616 e 621/95 e 643, 653, 655, 656, 657
e 661/96, emite pareceres em que conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade das
proposições e em que apresenta as Emendas ns 1 e 2 ao
Projeto de Le nQ 621/95 e emendas que receberam o nQ 1 aos
Projetos de Lei ns 643 e 653/96. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres.
Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser
tratado, a Presidência agradece a presença de todos, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões. 19 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira - Anivaldo

Coelho - Arnaldo Penna.
ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ
12.845
Às quatorze horas e trinta e cinco minutos do dia treze de
março de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala
das Comissões os Deputados Miguel Martini, Toninho Zeitune,
Gilmar Machado e Raul Lima Neto, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Miguel Martini, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Raul Lima Neto que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A seguir, o relator, Deputado
Gilmar Machado, emite parecer sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei nQ 12.845, mediante o qual conclui pela
rejeição do veto ao art. 2Q e pela manutenção do veto ao
art. 3Q da referida proposição. Colocado em discussão e
votação, é o parecer aprovado. A seguir, o Presidente
suspende a reunião por 6 minutos para a lavratura da ata.
Reabertos os trabalhos, a ata é lida, aprovada e subscrita
pelos membros presentes. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos parlamentares e encerra
os trabalhos da Comissão.
Sala das Comissões. 13 de março de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Gilmar Machado - Toninho
Zeitune - Raul Lima Neto.
ATA DA 21a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO_E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇAO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia quatorze de março
de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Arnaldo Penna, Elbe
Brandão, Paulo Piau (substituindo este ao Deputado Leonidio
Bouças, por indicação da Liderança do PFL) e Gilmar Machado
(substituindo o Deputado Anivaldo Coelho, por Indicação da
Liderança do PT), membros da Comissão de Constituição e
Justiça; Arnaldo Penna. Bonifácio Mourão, Elbe Brandão e Gil
Pereira (em substituição ao Deputado Carlos Murta, por
indicação da Liderança do PPB), membros da Comissão de
Administração Pública; e os Deputados Miguel Martini, Glycon
Terra Pinto, Marcos Helênio e Paulo Piau (substituindo este
ao Deputado Clêuber Carneiro, por indicação da Liderança do
PFL), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária- Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Gilmar Machado que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A seguir, a Presidência informa que
a reunião se destina a apreciar os pareceres para 1Q turno
do Projeto de Lei nQ 671/96, de autoria do Governador do
Estado, que transforma a Secretaria de Estado da Casa Civil
do Governo de Minas Gerais e a Secretaria de Estado de
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Comunicação Social em Secretaria de Estado da Casa Civil e
dá outras providências. Informa, ainda, que, de acordo com o
art. 135, f l, do Regimento Interno, foram designados
relatores os Deputados Leonidio Bouças, Elbe Brandão e Romeu
Queiroz, respectivamente pelas Comissões de Constituição e
Justiça, Administração Pública e Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Na ausência do Deputado Leonidio Bouças,
relator pela Comissão de Constituição e Justiça, o
Presidente redistribui a matéria ao Deputado Arnaldo Perna,
a quem passa a palavra. Este emite parecer que conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria. Colocado o parecer em discussão, o Deputado Gilmar
Machado solicita vista do processo, a qual é concedida pela
Presidência. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente
agradece a presença dos parlamentares, convocando-os para a
próxima reunião a se realizar no dia 19 de março, às
14h30min, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 19 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças - Bonifácio

Mourão - Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo - Ajalmar Silva
- Jairo Ataide - Gilmar Machado - Marcos Helênio - Romeu
Queiroz.
ATA DA Sa REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER E
DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia dezenove de março
de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo.
Leonidio Bouças e Arnaldo Penna, membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Gilmar Machado, Simão Pedro Toledo e
Arnaldo Penna (substituindo estes aos Deputados João Leite e
José Bonifácio, respectivamente, por indicação da Liderança
do PSDB). membros da Comissão de Educação. Cultura, Desporto
e Turismo e Lazer; Romeu Queiroz, Marcos Helênio, Jairo
Ataide, Péricles Ferreira (este em substituição ao Deputado
Miguel Martini, por indicação da Liderança do PSDB).
Bonifácio Mourão (substituindo o Deputado Geraldo Rezende,
por indicação da Liderança do PMDB) e Gil Pereira (em
substituição ao Deputado Glycon Terra Pinto, por indicação
da Liderança do PPB), membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o
Presidente. Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Simão Pedro Toledo que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, Que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a
Presidência informa que a reunião se destina a dar
prosseguimento à discussão e a votar o parecer da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária sobre o Projeto de
Lei ng 649/96, de autoria do Governador do Estado, que dá
nova redação ao art. 11 da Lei ng 11.517, de 13/7/94.
Esclarece ainda que, na reunião anterior, foi concedida
vista do processo ao Deputado Miguel Martini. A seguir,
comunica que continua em discussão o parecer do Deputado



Marcos Helênio. Nesta fase, o relator faz uso da palavra.
Colocado em votação, é rejeitado o parecer. A Presidência
designa para novo relator o Deputado Péricles Ferreira e
concede-lhe o prazo de 24 horas para elaborar seu parecer.
Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião, a realizar-se no dia 20, às
14h45min, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 20 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna - Marcos

Helênio - Simão Pedro Toledo - Ajalmar Silva - Jairo Ataide
- Clêuber Carneiro - Péricles Ferreira - Ivair Nogueira. -
ATA DA 26? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As dez horas e quinze minutos do dia doze de março de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Gilmar Machado, Anderson Adauto e
Simão Pedro Toledo (substituindo este ao Deputado João
Leite, por indicação do Bloco da Maioria), membros da
supracitada Comissão. Encontra-se presente, também, o
Deputado Carlos Pimenta. Havendo número regimental e na
ausência do Presidente, o Deputado Anderson Adauto assume a
direção dos trabalhos, declara aberta a reunião e solicita
ao Deputado Gilmar Machado que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A seguir, a Presidência informa Que a
reunião se destina a ouvir o Sr. Paulo Ribeiro. Presidente
da Fundação Roquete Pinto, que irá prestar esclarecimentos
sobre o processo de terceirização em curso na Fundação TV
Minas Cultural e Educativa, e o convida a tomar assento à
mesa. Após, a Presidência esclarece que serão apreciadas as
matérias constantes na pauta e passa a palavra ao Deputado
Simão Pedro Toledo, autor do requerimento q ue motivou esta
reunião. A seguir, o Dr. Paulo Ribeiro discorre sobre o
assunto em pauta. Passa-se á fase de debates, da qual
participam todos os Deputados presentes, conforme consta nas
notas taquigrãficas. A Presidência suspende os trabalhos por
alguns minutos para que a Comissão agradeça ao convidado
pela presença. Reaberta a reunião, o Deputado Gilmar Machado
apresenta requerimento em que solicita seja encaminhado
oficio à Secretária da Educação e ao Prefeito de Contagem a
fim de que prestem informações sobre as providências que
estão sendo tomadas com relação às 80 crianças que se
encontram fora da escola no Municipio de Contagem. Colocado
em votação, é o requerimento aprovado. Os Deputados Simão
Pedro Toledo e Carlos Pimenta se ausentam, e, por falta de
'quorum, a Presidência deixa de apreciar a matéria
constante na pauta. A seguir, agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 19 de março de 1996.
João Leite, Presidente - Gilmar Machado - Carlos Pimenta.
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ATA DA 8E REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER E
DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA -
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia quatorze
de março de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Arnaldo
Penna, Elbe Brandão, Paulo Piau (substituindo este ao
Deputado Leonidio Bouças, por indicação da Liderança do PFL)
e Gilmar Machado (substituindo o Deputado Anivaldo Coelho,
por indicação da Liderança do PT), membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Bonifácio Mourão (substituindo o
Deputado Anderson Adauto, por indicação da Liderança do
PMDB), Miguel Martini (substituindo o Deputado João Leite,
por indicação da Liderança do PSDB) e Gilmar Machado,
membros da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo
e Lazer; e Miguel Martini, Glycon Terra Pinto, Marcos
Helênio, Arnaldo Penna (substituindo este ao Deputado Romeu
Queiroz, por indicação da Liderança do PSDB), Geraldo
Santanna (substituindo o Deputado Geraldo Rezende, por
indicação da Liderança do PMDB) e Paulo Piau (substituindo o
Deputado Clêuber Carneiro, por indicação da Liderança do
PFL), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os trabalhos e
solicita á Deputada Elbe Brandão que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A seguir, a Presidência informa que
a reunião se destina a dar prosseguimento à discussão e a
votar o parecer da comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para o 1Q turno do Projeto de Lei ng 649/96, do
Governador do Estado, que dá nova redação ao art. li da Lei
nQ 11.517, de 13/7/94. Esclarece, ainda, que, na reunião
anterior, foi concedida vista do processo ao Deputado Jairo
Ataide. O relator da matéria, Deputado Marcos Helênio,
solicita a palavra e comunica que está retirando o parecer e
apresentando outro, que também conclui pela aprovação da
matéria na forma de substitutivo. Colocado em discussão, o
Deputado Miguel Martini solicita vista do processo, e sua
solicitação é atendida pelo Presidente. Nada mais havendo a
ser tratado, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca-os para a próxima reunião destas
Comissões a se realizar no dia 19 de março, ás 14h45min,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 19 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Romeu Queiroz - Marcos
Helênio - Jairo Ataide - Arnaldo Penna - Bonifácio Mourão -
Gil Pereira - Simão Pedro Toledo - Péricles Ferreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 558/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório
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De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto

de lei em análise pretende declarar de utilidade pública a
entidade Domus pro Orantibus, com sede no Municipio de Patos
de Minas.
Aprovado o projeto no 1Q turno, em sua forma original, cabe
a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2g turno, conforme ditames regimentais.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar desenvolve ações
filantrópicas, objetivando a promoção integral da pessoa
humana. A administração desse louvável trabalho é realizada
por leigos, voluntários que, por meio dele, procuram atenuar
o sofrimento do próximo.
Entendemos, portanto, ser justa e oportuna a concessão do

beneficio proposto.
Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 558/95 no 2Q turno, tal como redigido.
Sala das Comissões, 21 de março de 1996.
Jorge Hannas, relator.
PARECER SOBRE AS EMENDAS NoS 1, 2 E 3, APRESENTADAS EM

PLENÁRIO, AO PROJETO DE LEI No 207195
(Nova Redação, nos Termos do lQ do Art. 138 do Regimento

Interno)
Comissão de Administração Pública

Relatório
O Projeto de Lei nQ 207/95. de autoria do Deputado Ibrahim
Jacob, dispõe sobre os critérios para a cobrança de multas
decorrentes de infrações de trânsito.
Publicada, a matéria foi distribuida á Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua
antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade.
Rejeitado em Plenário o parecer dessaComissão, foi o
projeto distribuido a esta Comissão e á Comissão de Defesa
do Consumidor, que opinaram por sua aprovação.
Durante a discussão do projeto em Plenário, foram

apresentadas pelo Deputado José Bonifácio as Emendas ngs 1 e
2 e, pelo Deputado Ivair Nogueira, a Emenda nQ 3, as Quais
passamos a analisar, em conformidade com o art. 195, § 2,
do Regimento Interno.
Em reunião anterior desta Comissão, foi apresentado e lido

o parecer do relator. No decorrer da fase de discussão, o
Deputado Bonifácio Mourão sugeriu fosse suprimido o art. 4Q
da Subemenda ng 1, apresentada pelo relator, bem como fosse
dada nova redação ao art. 2g e a seu parágrafo único da
subemenda citada, eliminando nesses dispositivos a expressão
"sob pena de extinção da multa", sugestões acatadas pela
relatoria

Fundamentação
A Emenda no 1 traz inovações no tocante à composição
qualitativa do Conselho Estadual de Trânsito e quanto á
impossibilidade de recondução de Qualquer de seus membros
apôs cumpridos os dois anos de mandato (art. lQ e § 1 Q da
Emenda ne 1). Nos seus § 2g, 3Q e 4g, o art. l Q da citada
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emenda estabelece a forma de escolha do Presidente do
Conselho, que se fará mediante voto secreto; define o seu
mandato pelo período de 1 ano; e, ainda, propõe a
possibilidade de recurso ao Secretário da Segurança Pública,
que terá 60 dias para julgar, sob pena de extinção da multa.
O art. 2Q da emenda cuida de assegurar o alcance do efeito
suspensivo dos recursos porventura impetrados pelo
proprietário do veículo, somente obrigando ao pagamento da
multa após o julgamento dos recursos e desde que diante de
decisão final condenatória. Na verdade, esse dispositivo se
mostra inócuo, uma vez que nada acrescenta ao art. 3Q do
projeto original. O art. 3Q da emenda trata de assegurar o
amplo direito de defesa do cidadão, ao ponderar sobre a
possibilidade de convocação da autoridade para prestar
esclarecimentos, bem como sobre a possibilidade de o
proprietário do veículo apresentar a sua defesa pessoalmente
ou por meio de seu advogado. Enfim, temos o art. 4, da
emenda, Que propõe, ao final do processo com decisão
condenatória, Que O proprietário tenha o prazo de 30 dias
para pagar a multa sem juros e sem correção monetária.
Como vemos, as alterações propostas são oportunas no que se
refere ao âmbito da administração pública, una vez que têm
como principal objetivo conceder ao cidadão acusado do
cometimento de infração de trânsito tratamento melhor e mais
justo. Entretanto, buscando aperfeiçoar a técnica
legislativa e considerando a inocuidade do art. 2Q e a
inoportunidade do art. 4Q da Emenda flQ 1, apresentamos a
Subemenda nQ 1, redigida ao final deste parecer.
Cumpre ressaltar que, ao incluir entre os membros do
Conselho representantes do Poder Executivo e representantes
indicados pelo Poder Legislativo, o art. 1Q da emenda em
foco possibilita que tais Poderes assumam as suas cotas de
responsabilidade no que tange à punibilidade dos infratores
das leis de trânsito. Outrossim, em se tratando do Poder
Legislativo, com maior propriedade poderá ser exercido seu
papel fiscalizador mediante sua participação indireta no
referido Conselho, intermediada pelos representantes por ele
indicados.
Quanto à Emenda nQ 2, também de autoria do Deputado José
Bonifácio, somos contrários á sua aprovação. Nossas razões
se baseiam no bom-senso, que indica o dever de cumprimento
das obrigações, ao qual todos os cidadãos de bem devem se
submeter Se o proprietário do veículo multado efetua o
pagamento, ele está, tacitamente, assumindo a culpa pelo
cometimento da infração. O mínimo que se pode esperar, para
o bem do interesse público, é que esse cidadão assuma as
conseqüências do seu ato e cumpra a condenação que lhe é
imposta. Em outras palavras, não pode a lei acobertar o
infrator, deixando de imputar-lhe a pena devida. Se o
cidadão considera injusta a imputação, resta-lhe o caminho
legal dos recursos: numa primeira instância, ao Conselho
Estadual de Trânsito; numa segunda instância, ao Secretário
da Segurança Pública.
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o infrator da norma de trânsito, tal dispositivo fere o
principio da razoabilidade, consagrado pelo art. 13,
"caput" da Constituição do Estado como um dos princípios
norteadores dos atos da administração pública. Votar a favor
de tal dispositivo seria consagrar a impunibilidade.
Portanto, somos contrários à aprovação da Emenda nQ 2.
A terceira emenda sobre a qual devemos nos pronunciar busca
garantir o repasse de 50% do produto arrecadado com multas
de transito ao município no qual ocorreu a infração. Tendo
em vista o dispendioso gasto das administrações municipais
com a manutenção de policiais de trânsito em serviço e mesmc
com pessoal administrativo vinculado ao setor, nada mais
justo do que assegurar-lhes a participação no produto
arrecadado com a cobrança de multas.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação da Emenda n
1 na forma da Subemenda nQ 1, a seguir redigida, pela
rejeição da Emenda ng 2 e pela aprovação da Emenda nQ 3,
apresentadas, em Plenário, ao Projeto de Lei ng 207/95.

SUBEMENDA NO 1 A EMENDA No 1
Acrescente-se onde convier:
"Art. l - O Conselho Estadual de Trânsito será composto

por 9 (nove) membros, a saber:
- 3 (três) representantes do Poder Executivo;

II - 2 (dois) representantes indicados pelo Poder
Legislativo;
III - 2 (dois' representantes da OAB - Ordem dos Advogados

do Brasil;
IV - 1 (um) rwresentante da Federação dos Trabalhadores em

Transportes Rodoviários no Estado de Minas Gerais;
V - 1 (um) representante do Sindicato dos Condutores

Autônomos de Veículos Rodoviários (Sindicado dos Taxistas),
l - O Conselho a que se refere o 'caput" deste artigo

será constituído no prazo de 60 (sessenta) dias contados da
publicação desta lei, e o mandato de seus membros será de 2
(dois) anos, proibida a recondução.

20 - O Presidente do Conselho será eleito mediante voto
secreto para mandato de 1 (um) ano, proibida a reconduc:.
Ar'.. 2Q - Impetrado recurso contra a cobrança de lta
junto ao Conselho Estadual de Trânsito, terão os seus
membros o prazo de 60 (sessenta) dias para decidir.
Parágrafo único - Das decisões do Conselho caberá recurso

ao Secretário de Estado da Segurança Pública, que terá o
prazo de 60 (sessenta) dias para julgar.
Art. 3 - A critério do órgão julgador ou a requerimento da
parte, poderá ser convocada para esclarecimentos a
autoridade policial militar que efetuou a multa, bem como
poderá o proprietário do veiculo fazer a sua defesa
pessoalmente ou por meio de seu advogado.
Sala das Comissões, 20 de março de 1996
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Durval

Angelo - Bonifácio Mourão - Jorge Hannas.
ERRATA
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No- 790/95
Na publicação do parecer em epígrafe, verificada na edição

de 28/10/95, pág. 6. co). 3, onde se lê. no Relatório:
"do corrente ano", leia-se:
"de 1994".
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BELO HORIZONTE, SÃBADO, 23 DE MARÇO DE 1996

ATAS

ATA DA 1289 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 21 DE MARÇO DE 1996

Presidência dos Deputados Sebastião Navarro Vieira e
Maria José Haueisen

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - discurso do Deputado Raul Lima Neto;
aprovação - Questão de ordem; chamada para recomposição de
"quorum"; existência de número regimental para continuação
dos trabalhos - Correspondência: Oficio ng 11/96, do
Presidente do TRE-MG - Oficios e telegramas - Apresentação
de Proposições: Projetos de Lei flQS 714 e 715/96 -
Requerimentos ns 1.156 a 1.171/96 - Requerimentos dos
Deputados Gilmar Machado, Arnaldo Canarinho e Geraldo
Santanna - Comunicações: Comunicações da Comissão de
Administração Pública (3) e do Deputado Clêuber Carneiro -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Geraldo Rezende,
Raul Lima Neto e Durval Angelo - Questões de ordem; chamada
para recomposição do número regimental; existência de
"quorum" para continuação dos trabalhos - Discurso do
Deputado eonifácio Mourão - Questão de ordem - 2a PARTE
(ORDEM DO DIA): lg Fase: Abertura de inscrições - Questão de
ordem; chamada para recomposição de número regimental
inexistência de "quorum" para cz tntinuação dos trabalhos -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem a esta reunião os seguintes Deputados:
Sebastião Navarro Vieira - Maria José Haveisen - Ibrahim
Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio - 'lton Vilela -
Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior - .lmir Cardoso -
Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Bilac Pinto -
Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber
Carneiro - Dilzon Melo Oimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Dalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil Pereira - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José
Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonico Bouças - Luiz
Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio - Marco
Régis - 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.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - As
14h15min, a lista de comparecimento regis:-a a existência de
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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
ã leitura da ata da reunião anterior.

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- A Deputada Maria José Haueisen, 2rSecretária, procede á
leitura da ata da reunião anterior, O Sr. Presidente - Em
discussão, a ata- Para discuti-la, com a palavra, o Deputado
Raul Lima Neto,
- O Deputado Raul Lima Neto profere discurso, que será

publicado em outra edição.
O Sr. Presidente - Não havendo mais quem queira discutir a

ata, dou-a por aprovada.
Questão de Ordem

O Deputado Raul Lima Neto - Sr Presidente, veja bem. Essa
é uma prática, uma estratégia regimental altamente usada,
salutarmente praticada pela democracia. Sendo assim, peço a
V. Exa. Que, se não quer encerrar a reunião, faça a chamada
de recomposição de "quorum", pois não temos "quorum" para
prosseguir a reunião. -
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência convoca o

Sr. Secretário para proceder á chamada dos Deputados para a
recomposição de "quorum".
O Sr. Secretário (Deputado Ibraflin Jacob) - (- Faz a

chamada.)
A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen) -
Responderam à chamada 35 Deputados, portanto, há" quoruin'
para prosseguimento dos trabalhos.

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

OFICIOS
Ng 11/96, do Sr. Sebastião Rosenburg, Presidente do TRE-MG,
comunicando o deferimento de consulta plebiscitária no
Distrito de Brejo do Amparo, Município de Januária, a
realizar-se em 3/10/96. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)
Do Deputaco Federal Carlos Dunga, Presidente da União
Parlamentar Interestadual-UPI-, encaminhando exemplar de
"Justiça e Paz se Abraçarão".
Da Deputada Federal Maria Elvira, agradecendo convite para
solenidade de entrega do Titulo de Cidadão Honorário do
Estado de Minas Gerais ao Prof. Radi Macruz.
Do Ten.-Cel. Milton Moreira Chaves, Comandante do lOQ BPM-
MG, acusando recebimento de convite para a reunião de
21/3/96 e comunicando que seu comparecimento deve ser
autorizado pelo Comandante-Geral da PMMG. (- A CPI Máfia do
Carvão.)

TELEGRAMAS
Dos Srs. Ademir Lucas, Secretário de Esportes, e Homero

Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da CEF em Minas
Gerais, agradecendo convite para comparecerem á solenidade
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de entrega do título de Cidadão Honorário do Estado de Minas
Gerais ao Prof. Radi Macruz.

Apresentação de Proposições
- Nesta oportunidade, são encaminriadas á Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI Np 714/96

Declara de utilidade pública a Associação do Hospital São
Francisco, com sede no Município de Cabo Verde.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
do Hospital São Francisco, com sede no Município de Cabo
Verde.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de março de 1996.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: A Associação do Hospital São Francisco,
fundada em 15/6/41, é uma entidade filantrópica, sem fins
lucrativos, que se destina à prestação de serviços médico-
hospitalares a enfermos, indigentes ou desamparados, sem
distinção de nacionalidade, sexo, credo político ou
religioso.
A Associação, desde a sua fundação, vem cumprindo
rigorosamente a sua finalidade social, bastando, para
comprovar tal fato, que se verifique o índice de mortalidade
apurado no município, em 1995, que foi de 0,017%, bem como a
quantidade de atendimentos realizados por ela: 11.011.
A entidade foi declarada de utilidade pública municipal em

6/2/75.
Com vistas a ajudá-la na consecução de seu objetivo social,

conto com o apoio dos nobres colegas a este projeto.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 715/96
Altera dispositivos da Lei mg 6.763, de 26 de dezembro de
1975, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O art. 12 da Lei ng 6.763, de 26 de dezembro de
1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 12 - ...........
- nas operações e nas prestações internas:

a) ...........................................
g) 7% (sete por cento), nas operações relativas ao consumo

de energia elétrica pelos produtores rurais nos projetos de
irrigação.".
Art. 2 - As empresas concessionárias dos serviços de

distribuição de energia elétrica estabelecerão as condições
para a medição do consumo previsto nesta lei.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, de de 1996.
Paulo Piau
Justificação: O Brasil possui algumas das maiores bacias
hidrográficas do mundo, como a Amazônica, a do rio da Prata
e a do rio São Francisco. Dispõe também de imensa área de
terras potencialmente irrigáveis, com cerca de 48.000.000
ha. Contudo, irriga-se muito pouco no Pais, apenas algo em
torno de 2.000.0001ha, ou menos de 4% do potencial estimado.
Não é demais afirmar que o êxito do plano de estabilização
econômica, com o qual convivemos atualmente, depende da
manutenção dos preços dos alimentos em patamares acessíveis
à maioria da população. Por outro lado, é imprescindível
garantir-se a remuneração adequada do produtor rural, sem o
que sua atividade torna-se economicamente inviável. Para a
conjugação desses dois pressupostos, necessita-se do aumento
da produtividade agrícola, no que a irrigação das lavouras
desempenha papel fundamental
Entre outros fatores ligados à deficiência de infra-
estrutura de apoio à produção, o alto custo da energia
elétrica tem sido um dos entraves à expansão do emprego da
irrigação na agricultura.
Em Minas Gerais, a situação não é diferente. Apesar de

dispormos de recursos hídricos abundantes e de extensas
áreas propicias à irrigação, notadamente na região dos
cerrados, a falta de linhas de transmissãc e,
principalmente, o valor elevado das tarifas de energia
elétrica têm-se tornado graves empecilhos para a ampliação
da área irrigada no Estado.
A redução da aliquota de ICMS incidente sobre energia
elétrica, dos atuais 18% para 7%, aliquota média que já vem
sendo utilizada, representaria grande estimulo à expansão do
uso da irrigação e não provocaria, em tese, perda de receita
para o erário. O aumento do volume da produção agricola,
proporcionado pelo maior uso da irrigação, aliado ao
incremento da industrialização e da comercialização daqueles
bens, incrementará a arrecadação tributária, dando
seguramente saldo positivo para os cofres públicos.
Diminuição de custos de produção e aumento de produtividade
são fatores essenciais para que os produtos se tornem mais
competitivos. Estudos desenvolvidos pela Federação das
Indústrias do Estado de Mina Gerais - FIEMG - e pela
Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG -
têm demonstrado que a agroindústria poderá ser um dos
setores da economia mineira mais afetados negativamente com
a inserção do Brasil no MERCOSLJL. Numa economia globalizada,
na qual a disputa por mercados é acirrada, competitividade é
fundamental
Os produtores argentinos e uruguaios detêm vantagens
comparativas em relação aos mineiros, como melhores índices
de produtividade, custos menores de produção e mais
experiência no comércio internacional de alimentos. Isso nos
leva a perceber a necessidade premente da adoção de práticas
de incentivo à melhoria das condições de produção em nosso
Estado.
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Assim, cabe ao poder público criar mecanismos que
possibilitem o aumento da capacidade produtiva de um setor
vital para a economia, como é o caso do agroindustrial. E a
redução de aliquotas, de tributos que incidem sobre a
agricultura irrigada, como ora se propõe, é um instrumento
reconhecidamente eficaz.
Finalmente, pode-se afirmar que a irrigação provoca maior

produção por área agricultável, diminuindo a necessidade de
desmatamento e, conseqüentemente, preservando-se o meio
ambiente.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Política Energética e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do
Regimento Interno-

REQUERIMENTOS
NQ 1.156/96, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas com vistas à construção de um
mercado municipal no Município de Serra dos Aimorés.
NQ 1.167/96, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que
interceda junto ao Governo Federal em favor da conclusão do
trecho da SR-367 entre os Municípios de Almenara e Salto da
Divisa, BA.
NQ 1.158/96, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas com vistas ao asfaltamento de
30Km de estrada entre os Municípios de Carai e catuji. (-
Distribuidos à Comissão de Administração Pública.)
NQ 1.159/96, do Deputado Kernhl Kumaira, solicitando seja

formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Esportes com vistas à construção de um estádio de futebol no
Município de Fronteira dos Vales.
Ng 1.160/96, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Esportes com vistas à construção de quadra poliesportiva no
Município de Aguas Formosas.
NQ 1.161/96, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Esportes com vistas á construção de quadra poliesportiva no
Município de Nanuque.
NQ 1.162/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas à
construção de um ginásio poliesportivo no Município de
Espinosa. (- Distribuídos á Comissão de Educação.)
NQ 1.163/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com
vistas á construção de cadeia pública no Município de
Botumirim.
NQ 1.164/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com
vistas à construção de cadeia pública no Município de
Juramento.
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NQ 1165/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com
vistas à construção de cadeia pública no Município de Claro
dos Poções.
NQ 1.166/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com
vistas à construção de cadeia pública no Município de
Jequitai. (- Distribuídos à Comissão de Defesa Social.)
NQ 1.167/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas à
construção de um ginásio poliesportivo no Município de
Engenheiro Navarro. (- A Comissão de Educação-)
NQ 1.168/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com
vistas à construção de uma cadeia pública no Município de
Cristál ia.
NQ 1.169/96, do Deputado João Leite, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas á
investigação da chacina de menores de rua ocorrida nesta
Capital. (- Distribuídos à Comissão de Defesa Social.)
NQ 1.170/96. do Deputado Ailton Vilela, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que
encaminhe a esta Casa projeto de lei autorizando a alienação
de imóvel da FHEMIG situado no Município de Três Corações,
sendo o produto dessa alienação utilizado para o custeio de
obras no Sanatório Santa Fé, naquele município. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)
NQ 1.171/96. do Deputado Durval Angelo, solicitando a

transcrição nos anais da Casa do editorial 'A Assembléia e a
Chacina', publicado no jornal "Estado de Minas". (- A Mesa
da Assembléia.)
- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos
Deputados Gilmar Machado, Arnaldo Canarinho e Geraldo
Santanna.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Administração Pública (3) e do Deputado Clêuber Carneiro.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima
Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Ouvimos a leitura da ata pela
Deputada Maria José Haueisen, e gostaria, apenas, de dizer
que, alguns assuntos abordados no Pequeno Expediente
deveriam constar em ata. Não digo o discurso todo, como já
fazem os nossos taquígrafos. Isso porque, ontem, foi tratado
um assunto importante, que, evidentemente, seria matéria de
debates hoje: é essa aberração que estamos vendo em nosso
Pais, que tem causado tristeza, que tem causado descrédito
no coração da Nação brasileira, diria eu, decepção. Sr.
Presidente, que é o fato de nosso Presidente da República
recusar que se faça a CPI dos Bancos e trabalhar para que
ela não seja instalada. Sr. Presidente, aquele que pratica o
bem chega-se para a luz, para que suas obras sejam
manifestas. Mas aqueles que amam mais as trevas que a luz, o



fazem porque suas obras são más. Quem disse isso foi o Verbo
Eterno. Evidentemente, a Nação se pergunta por - que seu
Executivo máximo, eleito por ela, de forma expressiva, quer
esconder do povo a CPI dos Bancos. E estarrecedor saber que
houve um investimento de U$40.000.000.000,00 em Bancos e em
empresários. Hoje, os jornais publicaram que
U$8.000.000000,00 foram aplicados no Banco do Brasil. A
Nação não são os empresários e os banqueiros, mas o povo
brasileiro. Gostaria de encaminhar moção em outra ocasião,
porque vejo, como V. Exa pode perceber, de plano, que não
temos 'quorum" para continuar esta reunião. Farei uma moção
de pesar e de repúdio ao nosso Presidente Aproveito para
pedir a V. Exa. que encerre, de plano, a reunião por falta
de 'quorum'.
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo

Rezende.
O Deputado Geraldo Rezende - Sra. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, na semana passada, recebi em meu
gabinete um livreto intitulado "Instituto da Cidadania-Março
de 1996", uma proposta alternativa para o vale do
Jequitinhonha. Essa proposta é o resultado da caravana da
cidadania empreendida pelo Lula, do PT, no vale do
Jequitinhonha, no final do ano passado, a qual, sem sombra
de dúvida, deixou-me bastante entusiasmado. Já naquela
oportunidade, em outubro de 1995, sentia, pelas entrevistas
dadas por Lula, por ocasião de sua visita àquela região do
Estado, que ele, mesmo sendo nordestino, e não, mineiro,
conhecia muito bem o vale do Jequitinhonha. Lula conhece os
problemas do vale do Jequitinhonha melhor do que um
percentual muito elevado dos próprios moradores de lá.
Mas, Sra. Presidente, ao folhear o livreto "Instituto da

Cidadania', pude perceber que realmente as soluções para
aquela região estão todas contidas nesse documento e
expressas de maneira muito clara, de uma maneira que
demonstra ao leitor dessa obra que Lula realmente conhece os
problemas do vale do Jequitinhonha. E o que é mais
importante é que ele oferece, aqui, a oportunidade de
redimir a desigualdade social que existe há muitos anos na
região.
Ocupo a tribuna na tarde de hoje, muito embora não seja
membro do PT, como um sinal de admiração muito grande por
uma pessoa determinada e que quer realmente resolver e
solucionar os problemas que afligem os habitantes daquela
região.
Tive agora, em fevereiro, Oportunidade de visitar o vale.
Ainda não o conhecia. Vi realmente que tudo que está escrito
aqui, no "Instituto da Cidadania', é vivenciado hoje. Os
governos vêm passando de mandato em mandato, e a solução não
acontece. O vale é rico, está expresso aqui; tem um subsolo
riquissimo em minerais, uma bacia hidrográfica imensa,
totalmente inexplorada; tem um povo trabalhador e honesto.
Contam lá a história das viúvas de trabalhadores vivos, que
são aqueles trabalhadores que deixam o vale durante nove
meses por ano e vão para o Sudeste, para o Estado de São
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Paulo principalmente, para a região das usinas alcooleiras
ou açucareiras, colher cana. Então, ficam nove meses aqui
trabalhando porque lá não há empregos. Depois refornam e
ficam durante três meses convivendo com a familia.
Essa é uma anomalia que ocorre na sociedade do vale do
Jequitinhonha. Como a nossa intenção sempre foi corrigir
essas diferenças, consideramos que a proposta do Lula vem ao
encontro daquilo que pensamos e defendemos sempre desta
tribuna. Os senhores são testemunhas disso, desde que viemos
para cá, em 1977. O PMDB pensa dessa mesma forma.
O PMDB ajudou aquela região quando foi governo, porque lá

construiu, asfaltou estradas, melhorou a região, foi o único
partido que deu urna atenção especial a ela, tão sofrida, tão
abandonada por todos os governos que passaram.
Temos uma esperança muito grande de que o Governador
Eduardo Azeredo, que também recebeu essa proposta do Lula,
analise com carinho essa questão. Eduardo Azeredo é um homem
progressista, que quer desenvolver o Estado
igualitariamente, que quer diminuir as desigualdades sociais
que existem nas nossas Minas Gerais. Tenho certeza de que
Eduardo Azeredo, o nosso Governador, irá se empenhar em
analisar profundamente a questão do Lula e do PT. Acho que
posso dizer assim, porque Lula é a expressão maior do
partido em todo o Brasil.
Quero parabenizar o Lula por essa iniciativa, pelos dados
contidos na proposta, que é uma alternativa para o
desenvolvimento do vale do Jequitinhonha. Se, no Governo
Azeredo, conseguirmos fazer com que o vale seja beneficiado
com 30% do que está na proposta, teremos dado um grande
passo para eliminar de vez as desigualdades sociais da
região. Era o que tinha a dizer, Sra. Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima

Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Sra. Presidente, Deputada Maria
José Haueisen, Srs. Deputados, meus senhores e minhas
senhoras, querianos falar nesta tarde, a respeito da
decepção, da tristeza, e diria até, do desengano do coração
do povo brasileiro, ao ver nosso Presidente da República, de
uma forma tão duvidosa, de uma forma tão triste, trabalhar
para que não seja instaurada uma CPI para apurar a corrupção
nos Bancos brasileiros. E este o Presidente que elegemos.
Digo isso com muita dor e decepção pelo fato de que sempre
imaginei que o nosso Executivo máximo e a equipe que com ele
trabalha fossem balizados pelo principio da honestidade.
Pensei tratar-se de uma equipe séria. Entretanto, a maior
bússola que nos dá a condição de discernir o que se passa no
coração do homem é a Biblia Sagrada. No Livro de São João,
Capitulo 1, está escrito que aquele que pratica o mal teme
chegar-se para a luz. Aquele que faz o bem chega-se para a
luz porque suas obras são boas e a luz as manifesta. Mas
aquele que pratica o mal ama mais as trevas que a luz,
porque suas obras são más. Por quê? Por que não à CPI? Por
que ser contrário à CPI? Em certa ocasião, fui Questionado
sobre a subvenção social Que OS Deputados recebem mas que.
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na verdade, não recebem. Desculpem essa falha, porque jamais
recebemos Qualquer subvenção social. Só temos a autoridade
para indicar associações e fundações para recebê-las,
aplicando-as em obras para o povo carente, para as viúvas,
os necessitados, os órfãos. Aquele que não deve, não teme.
Entretanto, é de estarrecer que o nosso Presidente, não
somente seja contrário, mas trabalhe para boicotar uma CPI,
que, sem dúvida, agora cremos, trará á luz a podridão que
representa o sistema de banqueiros e empresários da nossa
Nação. E preciso compreender e viver a realidade - para que
Possamos ter uma Nação feliz - de que a Nação não são os
empresários, a nação é o povo brasileiro. E absurda qualquer
que seja a apologia apresentada para explicar o fato de que
o nosso Governo tenha aplicado R$8.000.000.000,00 no Banco
do Brasil e R$40.000.000.000,0c em Bancos falidos.
Esse dinheiro daria para sanar o problema da educação e da

saúde no nosso Pais. Por que não fazer a reforma agrária,
então, como já nos falava a nossa companheira Maria José
Haueisen? Porque não há interesse. Se se instalar uma CPI
para apurar as empreiteiras em nosso Pais, vamos perceber o
que realmente ocorre. E isso é verdade; alguém já comentava.
Não estou generalizando, porque há homens honestos. Temos
alguns Deputados, aqui, entre eles um grande amigo e irmão,
inclusive. Temos o Deputado Djalma Diniz, que é empreiteiro
também. Se nós apurássemos, realmente, ficariarnos
estarrecidos. Quantos milhões ou bilhões são aplicados pefr
União, às vezes, para não deixar falir empreiteiras qu
faturam milhões. Se o Deputado prestar atenção, verá que os
dez homens mais ricos desta Nação são empreiteiros, porque
há uma compreensão errada de que a Nação são os empresários.
E por isso que não se abrem as portas para uma competição
sadia. E por isso que não atraimos para cá grandes empresas
para competir no mercado livremente. E por isso que fazemos
uma famigerada proteção de mercado, que nada mais é do que
separar, para abençoar separadamente, uma inexpressiva
minoria, em detrimento da grande maioria do povo brasileiro.
Não, Sra. Presidente, se pudessem me ouvir ou se as minhas
palavras - quem dera - chegassem ao Palácio do Planalto!
Não, meu povo brasileiro! E errado E errada a atitude de
qualquer um que tenta se esconder nas trevas, porque aquele
que pratica o bem chega-se para a luz, para que suas obras
se manifestem.
Concluindo, Sra. Presidente, quero apenas dizer que tivemos

ontem, na Comissão de Meio Ambiente, debate exaustivo sobre
um projeto de minha autoria que tramita nesta Casa, a
respeito da proibição da pesca predatória nos rios do Estado
de Minas Gerais. Entre essas pescas, a pesca de bomba, a
pesca com armadilhas fixas e, também, a pesca com objetos de
emalhar. Naquela ocasiâ:. no calor do debate, eu disse que
os nossos rios são como as veias do planeta Terra, como as
veias do nosso cc. - Do, e que nós estamos destruindo o nosso
ecossistema, dest'jindo o nosso planeta, o nosso meio
ambiente, com poluição, com detritos, e que nós não nos
responsabilizamos ou temos medo de nos responsabilizar ou de
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punir severamente os que fazem isso. Temos o exemplo da
nossa própria estatal chamada COPASA, que é a maior
poluidora dos nossos rios, embora devesse cuidar do
tratamento de águas e esgotos - e recebe para isso - mas
joga esgoto a céu aberto, poluindo os nossos rios.
Concluindo, Deus colocou o homem na terra para cuidar dela e
não para destrui-Ia.
Hoje, ao ver o jornal "Estado de Minas", jornal que sempre
admirei, que sempre tive como um jornal profissional, um
jornal do qual sou assinante talvez tenha me tornado
assinante antes da admissão de um jornalista que creio não
ter curso superior - decepcionei-me, porque um profissional
não faz tal coisa. Temos a certeza de que iremos procurar a
diretoria do jornal para conversar, por sabermos que ela não
pode estar coadunando-se com esses princípios. Um jornalista
coloca-me ali como se eu fosse um messiânico, um etário,
dizendo que eu disse que Deus me colocou aqui para cuidar da
Terra, distorcendo totalmente as minhas palavras.
Srs. Deputados, somos homens públicos e mais vale o bom
nome que as muitas riquezas. O bom nome vale mais que a
prata e o ouro. Srs. Deputados, será que não há lei em nosso
Pais? Será que há um poder onipotente, que pode enxovalhar e
perseguir implacavelmente uma pessoa? O jornalista teria que
ter a hombridade de vir a mim e conversar. Aliás, tenho
procurado esse jornalista. Digo isso apenas para
con.scientizá-los de que, embora possa ser simples em muitas
das minhas atitudes, compactuo com todos que aqui se
encontram, com todo político que, agindo seriamente,
compromissado com a verdade e a justiça, crê no que faz o
Ministério Público. E é, às vezes, o político enxovalhado e
perseguido que recebe todo tipo de maledicência e difamação.
Ainda bem que, para desfazer a afirmativa desse jornalista,
temos uma fita gravada daquela reunião, que mostra
claramente a tendência maligna e perversa dessa pessoa que,
de todo coração, mais uma vez, perdôo. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sra. Presidente em exercício,
Deputada Maria José Haueisen, colegas Deputados, a sociedade
mineira continua assistindo estarrecida ás ameaças do
denominado "Grupo Reação", que continuam sendo feitas em
função da chacina do Taquaril. Agora a vitima dessas ameaças
está sendo o Promotor de Justiça Vagner Vartulli, que está
acompanhando o inquérito.
Acho que é mais do que urgente que esta Casa instale,
rapidamente, CPI para apurar a ação desse grupo de
criminosos q ue está alojado dentro da Policia Civil. Sabemos
que a instituição tem um passado e um nome que deve ser
preservado. Esta Casa, ao apurar tais fatos, diante de
negligências e omissões, conforme já constatamos no ano
passado, no episódio das bombas em Belo Horizonte, estará
dando uma importante contribuição à democratização do Estado
e, também, no sentido de barrar a ação desses criminosos.
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Estamos com um oficio a ser encaminhado ao Secretário

Santos Moreira, manifestando solidariedade ao •Promotor,
nestes termos: ( Lê:)
"Senhor Presidente,
Os Deputados que este subscrevem vêm a público manifestar
solidariedade ao Promotor do II Tribunal do Júri, Vagner
Vartuili, designado pela Procuradoria-Geral de Justiça para
acompanhar o inquérito da Policia Civil sobre a chacina do
Taquar 11
A ameaça anônima contra o Promotor Vagner Vartulli é um
indicio de que a investigação avança contra os criminosos.
Não podemos nos calar diante de tal intimidação, que coloca
em risco a integridade física desse membro do Ministério
Público.
Os grupos criminosos, que, por motivos obscuros ter.:am
imprimir a marca da violência em nossa sociedade, não
encontrarão respaldo em suas ações terroristas e sabemos que
não permanecerão impunes.
Preocupados com essas ameaças e temendo pela vida do
Promotor, vimos solicitar de V. Exa. providências urgentes
para garantir a sua integridade, bem como a de sua família.
Externando nossos votos de consideração, despedimo-nos.
Atenciosamente,
Vários Deputados já assinaram. Continuo colhendo
assinaturas para que todos os Deputados, presentes neste
Plenário, dêem uma demonstração clara e inequívoca de que
são contrários a tais ameaças, a tais atos de violência.
Aproveito, também, para registrar que, ontem, o jornal
"Estado de Minas" trouxe um editorial com o seguinte titulo:
"A Assembléia e a Chacina". Estamos solicitando também, Sra.
Presidente, que esse editorial seja transcrito nos anais da
Casa, porque o entendemos de grande lucidez e, ainda, porque
cobra de nós, Deputados, a rápida e imediata instalação
dessa CPI. Por isso, Sra. Presidente, acho que seria um ato
de sabedoria e grandeza o despacho de V. Exa hoje, na hora
dos requerimentos, colocando como primeiro requerimento a
solicitação às Lideranças desta Casa da imediata instalação
da CPI, com a designação de seus membros, para que, na
próxima semana, possamos tê-la funcionando, para se
esclarecerem e se elucidarem os fatos, com o encaminhamento
ao Ministério Público da respectiva punição dos
responsáveis. Obrigado.

Questões de Ordem
O Deputado Paulo Scflettino - Sra. Presidente, observamos,

de plano, haver número insuficiente de Deputados presentes,
motivo pelo qual pediríamos o encerramento da reunião.
O Deputado Durval Angelo - Na realidade, já se verificou o
"quorum" inicial para discussão. Acho que deveríamos manter
a chamada anterior, porque uma discussão não pode ser
interrompida no meio, para que não sejam prejudicados os
oradores inscritos. O 'quorurr para debates é diferente.
Solicito, então, que se faça a recomposição o 'quorL'r'.
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A Sra. Presidente - Éregimental. Solicitamos ao Sr.
Secretário que proceda à chamada para a recomposição do
"quorum".
O Sr. Secretário (Deputado Paulo Scnettino) - (- Faz a

chamada.)
A Sra. Presidente - Responderam à chamada 19 Deputados e há
14 Deputados nas comissões. Portanto, há "quorum" para a
continuação dos nossos trabalhos.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bonifácio

Mourão.
O Deputado Sonifácio Mourão - Gostaria de começar minhas
palavras pedindo desculpas ao Deputado Gilmar Machado pelo
fato de, ontem, ele ter citado o art. 62, inciso XXXII, da
Constituição mineira, e nós termos pensado que ele havia
citado o art. 61, inciso XXV. Então, está aqui reconhecida
a confusão que tivemos com referência aos números do artigo
e do inciso.
Com referência ao mérito é que pedimos, "data venia, para
discordar inteiramente do posicionamento defendido por V.
Exa. e expor ao nosso colega as razões por que discordamos.
Inicialmente, entendemos que, se o PT ou qualquer parte
legitima argüir a inconstitucionaHdade do contrato assinado
entre o Governo de Minas e a EF, a carta morrerá na
preliminar, porque não há inconstitucionalidade de contrato;
existe inconstitucionalidade de lei, de norma. Poderia, se
fosse o caso, caber outra espécie de ação, menos argüição de
inconstitucionalidade. Gostariamos de dizer ainda que o art.
90 da Constituição mineira é expresso quando trata da
competência privativa do Governador do Estado. Seu inciso
XVI dispõe que é atribuição do Governador do Estado celebrar
convênio com entidade de dreito público ou privado,
observado o disposto no art. 62. inciso XXV. Chamo a atenção
para esse artigo que, a meu ver, resolve inteiramente a
questão.
Ora, o art. 62, inciso XXV, que acabamos de citar, tem uma
disposição que foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal.
Esse artigo aponta como competência privativa da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais autorizar celebração
de convênio pelo Governador do Estado, com entidade de
direito público ou privado e ratificar o que por motivo de
urgência ou de interesse público for efetivado sem essa
autorização, desde que encaminhada à Assembléia Legislativa,
nos dez dias 'subseqüentes à sua celebração. Esse dispositivo
foi suspenso e foi suspensa também, vejam os Srs. Deputados.
essa parte final do inciso XVI do art. go, o qual já
mencionamos anteriormente. Ele foi suspenso pelo Supremo
Tribunal Federal
Tenho em mãos o acórdão do STF, o qual lerei neste momento.

Houve contra esse artigo, em governo passado, argüição de
inconstitucionalidade. O que decidiu o STF na liminar?
Decidiu, ao julgar representações, pela
inconstitucionalidade de dispositivos similares,
pertencentes às Constituições dos Estados do Rio de Janeiro
e de Goiás. Em ambas as decisões essa Corte acentuou que a
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regra que subordina a celebração de convênios em geral, por
órgãos do Executivo, à autorização prévia da Assembléia
Legislativa, em cada caso, fere o principio da independência
dos Poderes, extravasando das pautas de controle externo
constantes da Carta Federal e de observância pelos Estados.
A representação foi julgada procedente. E. ainda, é
inconstitucional a exigência, estabelecida em Constituição e
em leis complementares estaduais, de autorização de câmara
municipal para celebração de acordos ou convênios com a
União, os Estados ou os municípios, ou sua ratificação ou
referendo, quando negociado sem aprovação preliminar por
motivo de urgência.
Finalmente, conclui o STF: Assim sendo, considerando os
precedentes referidos e ainda na linha do juizo de
conveniência que vem sendo adotada pela Corte, sou por que
se mantenha suspensa a eficácia dos arts. 62, inciso XXV e
90, inciso XVI, "in fine', parte final, até julgamento
definitivo da Presente ação".
Portanto, Srs. Deputados, está suspensa a vigência do art.

90, inciso XVI, parte final, que diz assim: "... observado o
disposto no art. 62, XXV". Este "observado o disposto no
art. 62, XXV" está suspenso. O que restou do artigo? Restou
a seguinte redação: "Compete privativamente ao Governador do
Estado celebrar convênio com entidade de direito público ou
privado'. Matou a questão, a meu ver. Portanto, não depende
de autorização legislativa, porque a parte do dispositivo
que a exigia está suspensa pelo Supremo Tribunal Federal.
No entanto, não pára ai a Questão do nobre Deputado Gilmar
Machado, que se prende ao art. 62, inciso XXXII, da
Constituição Mineira, que diz o seguinte: "Compete
privativamente á Assembléia Legislativa dispor sobre limites
e condições para a concessão de garantia do Estado em
operações de crédito". Ai é que está a questão, Deputado
Gilmar Machado. Essa norma é uma norma de comando, é uma
norma genérica, não há exigência, nesse dispositivo do
artigo da Constituição aqui referido, de que a cada contrato
especifico o Governador do Estado mande um projeto pedindo
autorização à Assembléia. E o contrário. Aqui - a exemplo do
que está na Constituição Federal, art. 52, inciso VIII,
referindo-se ao Senado Federal, com redação idêntica -
existe uma norma genérica e não uma norma especifica. Existe
na Carta Maior do Estado como na Carta Maior da República
uma norma de comando, dizendo que compete à Assembléia
Legislativa, veja V. Exa. , dispor sobre limites e condições
para a concessão de garantia do Estado em operações de
crédito, genericamente. O que fez a Assembléia Legislativa?
Cumprindo o que está aqui, no orçamento do Estado para 1996
- estou de posse da cópia do orçamento - dispôs, obedecendo
ao limite estabelecido por esse artigo, o valor de até
R$836.682.959,00 para o Estado realizar operações de
crédito. Quando o Governo realizou essa operação, parece-me
que no valor de RS150.000.000,0o, obedeceu ao limite que lhe
foi concedido pela Assembléia Legislativa.
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O que diz a Constituição? A Constituição diz que a
Assembléia dá as normas gerais. Deputado Gilmar Machado,
essas não são palavras minhas, apenas. Vou mostrar á V Exa.
as doutrinas de grandes constitucionalistas brasileiros que
fazem essa mesma interpretação, a exemplo de Manoel
Gonçalves Ferreira Neto, Pinto Ferreira e tantos outros que
têm o mesmo entendimento, pela mesma razão.
Se o Regimento Interno permitir o aparte, eu o concedo a V.
Exa. com o maior prazer, porque creio que esse assunto
precisa ser exaustivamente debatido.
Sr. Deputado Gilmar Machado, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados aqui presentes, é preciso esclarecermos bem que,
quando o Senado Federal dá os limites e as garantias, isso
significa que ninguém pode exigir que o Governo do Estado
mande contrato por contrato para obter autorização desta
Casa, porque isso está entre as suas atribuições, são os
atos de Governo do Poder Executivo. Por essa razão, o
Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional, entendendo
que havia interferência indevida de um Poder no outro.
Devemos continuar, oportunamente, este debate, pois temos

outras coisas importantes a ponderar. Lamentamos que o nosso
tempo tenha se esgotado.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sra. Presidente, ocuparei a
tribuna em outra oportunidade, provavelmente na semana que
vem. O debate proposto por nós ontem e respondido hoje pelo
Deputado Bonifácio Mourão é realmente importante. Estamos
suscitando a questão de ordem porque fomos citados. Para
enriquecer o debate da próxima semana, e para que o Deputado
Bonifácio Mourão venha devidamente municiado, gostaria de
lembrá-lo de que as normas gerais assim estabelecem: dispor
sobre limites e condições para concessão da garantia do
Estado em operação de crédito".
Parece que o Deputado ainda não teve acesso ao Voto n
162/95, do Conselho Monetário, que regula a possibilidade da
concessão dos empréstimos. O inciso XXVI diz, textualmente,
o seguinte: A concessão dos empréstimos ficará condicionada
à autorização do Poder Legislativo Estadual, que contemple
inclusive autorização para o Estado assumir os compromissos
referidos na seção 1 deste voto, e do Senado Federal.'.
Foi realizada uma operação de crédito no valor de
R$190.000.000,00, e temos que discutir sua vinculação,
porque estará vencendo em abril. O Governo tem caixa para
pagar uma folha e mais R$190.000.000,00, sendo que nossa
arrecadação, como foi dito pelo Secretário da Fazenda, João
Heraldo, no debate sobre a reforma administrativa, é de
R$400.000.000,00. Acho que esse debate é extremamente
importante e estamos nos baseando exatamente no voto e na
Constituição. Vamos discutir, posteriormente, a
constitucionalidade do pedido que fizemos. Agradecemos esta
oportunidade, e voltaremos na próxima semana, uma vez que
esse debate é importante para todo o povo mineiro. Muito
obrigado
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A Sra. Presidente - Não há questão de ordem a ser
respondida. Registrem-se as palavras do Deputado Gilmar
Machado.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
Ia Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte,

a Presidência passa á 2a parte da reunião, com a la fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a Votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Questão de Ordem
O Deputado Emano Batista - Sra. Presidente, é evidente que
o número de Deputados presentes na Casa não perfaz o
"quorum" necessário para a continuação dos nossos trabalhas.
Por essa razão, solicito a V. Exa. que encerre, de plano, a
reunião, ou faça a chamada para a verificação de "quorum".
A Sra. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao
Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição de 'quorum".
O Sr. Secretário (Deputado Ermano Batista) - (- Faz a

chamada.
A Sra. Presidente - Responderam à chamada 14 Deputados. Há
5 Deputados nas comissões, o que totaliza 19 Deputados. Não
há, portanto, 'quorum" para continuação dos nossos
trabalhos.

ENCERRAMENTO
A Sra. Presidente - A Presidência encerra a reunião,
convocando os Deputados para a ordinária de debates de
amanhã, dia 22. às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 4a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia sete de março de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala nQ 2 do 12 andar do
Edificio Tiradentes os Deputados Maria José kaueisen,
Wanderley Ávila, Ermano Batista, Ibrahim .Jacob e Antônio
Júlio, membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini, Glycon
Terra Pinto, Romeu Queiroz e Marcos Helénio, membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Verificando a existência de número regimental, a Presidente,
Deputada Maria José Haueisen, declara abertos os trabalhos
do dia e é lida e aprovada a ata da reunião anterior. O
Presidente informa que, nos termos do art. 3, III, da Lei
nQ 11.815. de 24/1/95, e do 4Q do art. 2g da Resolução n
5.143, de 22/6/94, a reunião tem por finalidade apreciar os
Processos de prestações de contas sobre a aplicação dos
recursos oriundos de subvenções sociais. Logo após, passa a
palavra ao relator, na Comissão de Fiscalização Financeira e
Oramentária, Deputado Glycon Terra Pinto, que emite
pé:-€ceres pela aprovação dos processos das seguintes
entidades: Caixa Escolar Vênia Aparecida Fusco Nogueira,
Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade de
Córrego Fundo e Pedreiro, Fundação de Assistência ao Menor
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de Brejo Bonito, Prefeitura Municipal de Três Marias,
Conselho Central de Belo Horizonte da SSVP,Creche
Comunitária Pingo de Gente, Clube de Idosos Amigosda Vila
Oeste, Caixa Escolar Maria Moreira Azevedo Von Dollinger,
Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade de
Almeida Campos, Associação dos Moradores da Várzea de Baixo,
Fundação Casa da Cultura de Resende Costa, Torneiros Esporte
Clube, Clube Atlético Paraminense, Associação de
Desenvolvimento e Assistência Social, Educacional e
Desportivo de Pará de Minas, Guarany Esporte Clube,
Associação de Desenvolvimento e Assistência Social,
Educacional e Desportivc de Pará de Minas, Conselho
Metropolitano de Belo Horizonte da SSVP, Associação do
Bairro Cruzeiro, Associação Comunitária dos Fundadores e
Pioneiros do Bairro JK, Itaverava Futebol Clube, Prefeitura
Municipal de Presidente Bernardes, Prefeitura Municipal de
Jeceaba, Caixa Escolar Carmela Outra, Associação de
Desenvolvimento Comunitário dos Amigos do Município de
Ressaquinha, Associação Comunitária Nossa Senhora de Fátima,
Instituto Nosso Lar, Associação dos Moradores do Bairro
Santa Rita de Governador Valadares, Prefeitura Municipal de
Lavras, Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Rebentão,
Associação Comunitária dos Amigos e Vizinhos de Ilha do
Amargoso, Prefeitura Municipal de Capitão Enéas, Associação
Comunitária das Famílias de Coqueiral, Prefeitura Municipal
de Pains, Associação Comunitária do Alto São João, Palmeiras
Futebol Clube, Caixa Escolar Secundino Vieira de Andrade,
Sociedade Beneficente Padre Remado Foxius, Associação
Comunitária Santa Terezinha, Associação Comunitária Santa
Terezinha, Associação Beneficente Santissima Trindade de
Descoberto, Prefeitura Municipal de Descoberto, Associação
Comunitária do Centro Ambulatorial Hospitalar, Associação
Comunitária Senhor Bom Jesus, Corporação Musical Nossa
Senhora da Conceição, Associação Comunitária dos Amigos de
Congonhas, Conselho Particular Nossa Senhora das Dores da
SSVP, APAE de Centralina, APAE de Monte Alegre de Minas,
Prefeitura Municipal de Gurinhatã, Associação Comunitária
dos Evangélicos de Medina, Associação dos Aposentados e
Pensionistas de Patos de Minas, Centro de Desenvolvimento
Comunitário de Buriti, Sociedade Musical Sagrado Coração de
Jesus, Movimento Mulher Marginalizada, Núcleo Assistencial
Espírita Maria da Cruz, Associação das Mulheres de Serraria,
Associação Comunitária de Brumal, Movimento Mulher
Marginalizada, Creche Comunitária Pingo de Gente, Núcleo
Assistencial Veleiro da Esperança, Associação dos Moradores
de Silva Campos, Associação Esportiva de Paraguaçu, Aliança
Futebol Clube, Prefeitura Municipal de Caparaô. Corporação
Musical Cachoeira Grande, Associação Comunitária dos
Moradores do Distrito de Fidalgo, Associação de Congos de
Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, Banda de Música
Euterpe Quiteriense, Centro Social São José, Conselho
Particular São Sebastião de Florestal da SSVP, Creche Santa
Terezinha do Bairro Jaqueline, Creche Maria Zoffoli Caçador,
Associação do Bairro Cruzeiro, Associação dos Moradores dos
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Bairros Saramenha de Cima, Tavares e Santa Isabel, Lions
Clube de Lagoa da Prata, América Futebol Clube, Fundação de
Assistência Social Creche Dona Luiza Martins dos Passos,
Associação Comunitária, Ação Social Educacional do Médio
Piracicaba, Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçui,
Creche Comunitária do Bairro Santa Cecilia, João Augusto,
Bitarães Filhos de Deus, Creche Fraternidade Feminina
Estrela do Triângulo Rouxinol, Associação dos Moradores do
Bairro Cidade Nova, Associação Metodista de Assistência
Social de Belo Horizonte, Creche Comunitária Vila Sumaré,
Centro de Assistência Técnica, Associação Comunitária
Plácido Alves de Oliveira. Associação Cultural Ecológica
Lagoa do Nado, Associação dos Pequenos Produtores do Barro
Amarelo, Conselho de Desenvolvimento Comunitário da
Comunidade de Córrego Fundo Pedreiro, Conselho Particular de
Guimaránia da SSVP, Movimento Comunitário do Bairro Santa
Cruz, Núcleo de Patrulheiros Mirins Fênix, Creche Dona Quita
Tolentino, Associação Comunitária Beneficente Padre Arlindo,
Associação Comunitária Nossa Senhora da Esperança, Sociedade
Beneficente Nossa Senhora Aparecida, Associação do Hospital
São Francisco, Caixa Escolar Dom Otávio, Associação de
Reabilitação e Apoio Bem-me-Quer. Submetidos a discussão e
votação, são os pareceres aprovados. Em seguida, esses
processos são apreciados pela Mesa, e são relatores da
matéria os Deputados Wanderley Ávila, lQ Vice-Presidente, e
Ermano Batista, 40-Secretário, que emitem pareceres pela
aprovação dos processos. Submetidos a discussão e votação,
cada um por sua vez, são aprovados os processos, Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os mecoros destas Comissões para a
próxima reunião ordinária, determina Que se lavre a ata e
encerra os trabalhos.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 14 de março de
1996.
Maria José Haueisen, Presidente - Wanderley Ávila - Ermano
Batista - Ibrahim Jacob - Antônio Júlio - Miguel Martini -
Glycon Terra Pinto - Marcos Helênio - Geraldo Rezende.
ATA DA 10 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA INVESTIGAR A EXISTÊNCIA DE ESCRAVIDÃO POR
DÍVIDAS DE TRABALHO NO DESMATAMENTO E PRODUÇÃO DE CARVÃO
VEGETAL NA REGIÃO NORTE DE MINAS
As quinze horas do dia vinte e oito de fevereiro de mil
novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Saia das Comissões
cs Deputados Marcelo Gonçalves, Almir Cardoso, Carlos
Pimenta e Arnaldo Penna, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Marcelo
Gonçalves, solicita ao Deputado Carlos Pimenta que proceda á
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência comunica
Que se encontram sobre a mesa oficios do Sr. Ademir de
Oliveira, de Governador Valadares, contendo denúncias sobre
trabalho escravo e pedindo providências para ter seu emprego
de volta, e da Associação dos Agentes de Inspeção do
Trabalho de Minas Gerais, solicitando que a Comissão
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interceda junto ao Ministério do Trabalho para que sejam
destinadas 50 vagas de fiscais do trabalho ao Estado de
Minas Gerais. Na oportunidade, o Deputado Arnaldo Penna
informa que as vagas solicitadas já foram destinadas ao
Estado. O Presidente informa que a reunião se destina a
apreciar o relatório final da CPI, elaborado pelo Deputado
Carlos Pimenta, a quem passa a palavra para que faça a sua
leitura. Colocado o relatório em discussão, o Deputado Almir
Cardoso solicita vista da matéria, a qual é concedida pelo
Presidente. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca-os para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 20 de março de 1996.
Almir Cardoso, Presidente - Carlos Pimenta - Paulo Piau -

Antônio Andrade.
ATA DA 23? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
As nove horas e quinze minutos do dia seis de março de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Dinis Pinheiro, Gil
Pereira e Carlos Pimenta, 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 os Srs. José
Nogueira Soares Nunes, Presidente da Associação Mineira de
Supermercados, e João Baptista Rabelo e Castro, Delegado
Adjunto da Superintendência Nacional de Abastecimento -
SLJNAB -, representante do Sr. José Arnaldo Lima da Silva,
Delegado Regional da SUNÂB, que discutirão a
comercialização de produtos de acordo com as regras
contidas no Código de Defesa do Consumidor- Após, o
Presidente solicita ao Deputado Gil Pereira que proceda á
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos parlamentares presentes. A Presidência
constata o comparecimento do Sr. João Baptista Rabelo e
Castro e, logo após, explica o objetivo da reunião. Nessa
oportunidade, o Presidente concede a palavra ao convidado
para que faça a sua explanação e responda às indagações dos
Deputados, conforme consta nas notas taquigrãficas. O
Presidente se ausenta por alguns minutos e passa a
Presidência ao Deputado Dinis Pinheiro. A seguir, o
Deputado Marcos Helênio reassume os trabalhos e tece as
últimas considerações sobre o assunto em tela. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece o
comparecimento do convidado e dos Deputados, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 20 de março de 1996.
Marcos Helênio, Presidente - Antônio Andrade - Carlos
Pimenta - Olinto_Godinho.
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
As dez horas e Quinze minutos do dia treze de março de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
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Comissões os Deputados Ronaldo Vasconcel los, Wilson Trôpia e
Antônio Roberto, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Deputado Ronaldo Vasconcellos assume a
Presidência  solicita ao Deputado Antônio Roberto que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o
Presidente informa que a reunião tem por finalidade
apreciar, no lQ turno, o Projeto de Lei nQ 537/95, do
Deputado Paulo Piau, que cria o Programa Estadual de
Conservação da Agua, e o Requerimento nQ 1.064/96, desta
Comissão, em que se solicita a renovação de convênios, a
liberação de recursos para o aterro sanitário de Contagem e
a adoção de medidas para solucionar os problemas do 'lixão'
desse município. A seguir, o Presidente faz a leitura de
oficio enviado pela Associação Comercial e Industrial de
Monte Sião, o qual encaminha cópia do planejamento ambiental
daquele município, para apreciação da Comissão. A
Presidência determina que a correspondência seja enviada à
Consultoria da Casa para análise. Passa-se à ia fase da
ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. O Deputado Ronaldo Vasconcellos
Passa a Presidência ao Deputado Wilson Trópia e apresenta
dois requerimentos: no primeiro, solicita o posicionamento
oficial desta Comissão no que se refere a touradas, pelo
fato de existirem grupos interessados em realizá-las no
Brasil; no segundo, solicita sejam convidados o Secretário
do Planejamento e Coordenação Geral e o Secretário Executivo
do Projeto PROSAM para comparecerem a esta Casa, para
prestarem esclarecimentos a esta Comissão sobre o Programa
de Saneamento Ambiental nas Bacias do Arrudas e do Onça da
Região Metropolitana de Belo Horizonte - PROSAM. Colocados
em votação, são os requerimentos aprovados por unanimidade.
O Deputado Ronaldo Vasconceilos reassume a Presidência e
passa à 22 fase da ordem do dia, compreeendendo a discussão
e a votação de proposição sujeita à apreciação do Plenário
da Assembléia. O Presidente, na qualidade de relator,
procede a leitura de seu parecer sobre o Projeto de Lei n
537/95, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria
com a Emenda ng 1, da Comissão de Justiça. Colocado em
discussão e votação, é o parecer aprovado Passa-se à 3a
fase da reunião, compreendendo a discussão e a votação de
matéria de deliberação conclusiva das Comissões. O
Presidente designa o Deputado Antônio Roberto, relator do

o Requerimento no 1.064/96. Este, em seu parecer, conclui pela
aprovação da matéria. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece o comparecimento dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária da
Comissão, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 20 de março de 1996.
Ivo José, Presidente - Ronaldo Vasconcellos - Wilson Trópia

- Antônio Roberto - Raul Lima Neto.
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ATA DA 1B REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, PROCEDER A ESTUDOS
SOBRE O PROCESSO DE APURAÇÃO DOS ÍNDICES DO VALOR ADICIONADO
FISCAL - VAF - DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS E ACOMPANHAR
OS TRABALHOS DA COMISSÃO ESPECIALIZADA, CRIADA PELA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, PARA APURAR AS VARIAÇÕES DO
VAF DOS MUNICÍPIOS DE CONTAGEM, CONGONHAS E VARGINHA,
REFERENTES AO PERÍODO DE 1992 A 1995
As dezesseis horas e dez minutos do dia treze de março de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Rezende, Gilmar Machado,
Carlos Pimenta e Paulo Piau, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Geraldo Rezende, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Gilmar Machado que proceda á leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes- Á Presidência esclarece que a
finalidade da reunião é tratar de assuntos de interesse da
Comissão. O Deputado Carlos Pimenta, com a palavra, comunica
aos membros da Comissão que recebeu documentos referentes
aos índices do VAF de vários municípios do Estado, no
período de 1991 a 1994, encaminhados pelo Prefeito de
Congonhas. A Presidência informa que recebeu correspondência
de igual teor e solicita que ela seja anexada ao processo. O
Deputado Gilmar Machado comunica que foi procurado pelo
Prefeito de Contagem, que cita um grande número de cidades
com possíveis irregularidades nos índices do VAF e se dispõe
a comparecer á reunião desta Comissão para discutir o
assunto. O Prefeito de Três Pontas também se dispõe a
contribuir com os trabalhos. O Presidente indaga se há
alguma proposição a ser apresentada. O Deputado Gilmar
Machado apresenta requerimento em que solicita à Secretaria
da Fazenda sejam remetidos a esta Casa os arquivos
magnéticos de todas as empresas das 25 cidades-pólo do
Estado de Minas Gerais e dos Municípios de Contagem,
Congonhas e Varginha, no período de 1988 a 1996, com os
seguintes dados: razão social, inscrição estadual, estoque
inicial, estoque final e VÂF, conforme tabela anexa. O
Deputado Gilmar Machado esclarece que limitou os campos a
serem preenchidos para facilitar o atendimento da
solicitação. Colocado em votação, é o requerimento aprovado.
o Deputado Gilmar Machado apresenta requerimento em que
solicita sejam indicados dois técnicos da Secretaria da
Fazenda, especializados no cálculo do VAF, para auxiliar os
trabalhos desta Comissão. No encaminhamento do requerimento,
o Deputado Carlos Pimenta pondera que a equipe técnica da
Casa é suficiente para trabalhar sobre as informações
colhidas e, se posteriormente houver necessidade de reforçar
essa equipe, que isso seja feito através de uma consultoria
independente, para assegurar o caráter de imparcialidade do
relatório. O Deputado Paulo Piau ratifica as palavras do
Deputado Carlos Pimenta. O Deputado Gilmar Machado também
concorda com essa argumentação e retira o seu requerimento.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece aos
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parlamentares pela presença, convoca os membros da Comissão
Para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 20 de março de 1996.
Geraldo Rezende, Presidente - Gilmar Machado - Paulo Piau -

Arnaldo Penna - Ivair Nogueira - Carlos Pimenta - Alberto
Pinto Coelho.
ATADA 27? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIt E
POLITICA RURAL
As dez horas do dia quatorze de março de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Paulo Piau, Arnaldo Canarinho, Dlinto Godinho e
Ajalmar Silva, membros da referida Comissão. Estão presentes
também os Deputados José Maria Barros e Elbe Brandão.
Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Paulo
Piau, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Arnaldo Canarinho que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a
ouvir os Srs. Paulier Soares Brandão, Superintendente da
Receita Estadual e representante do Sr-João Heraldo Lima,
Secretário da Fazenda; António Cândido Martins Borges,
Presidente do IMA; e Roberto Simões, Diretor-Secretário da
FAEMG e representante do Sr. Gilman Viana Rodrigues,
Presidente dessa entidade, convidados para debater com os
membros da Comissão o valor da taxa que é recolhida em favor
do IMA quando da emissão do certificado de vacinação, o qual
é fixado pela Lei ng 10.847, de 3/8/92. A Presidência
convida as referidas autoridades para tomarem assento á mesa
e, a seguir, usa da palavra para expor os motivos que a
levaram a propor esse debate. Passando-se à fase de
exposição, o Presidente concede, inicialmente, a palavra ao
Sr. Antônio Fernandino Costa Bahia Filho, Chefe-Geral do
Centro Nacional de Pesquisa do Milho e do Sorgo, da EMBRAPA,
que convida os presentes para o IV Simpósio Internacional de
Solo Ando, que será realizado em Belo Horizonte, no periodo
de 17 a 24/3/96. Os convidados discorrem sobre o valor da
referida taxa. Logo após, ocorre o debate com os Deputados.
Na seqõência dos trabalhos, o Deputado Arnaldo Canarinho
apresenta requerimento em que solicita que, após estudos
realizados conjuntamente pela assessoria desta Casa, pela
Secretaria da Fazenda, pelo IMA e pela FAEMG, seja elaborado
por esta Comissão projeto de lei que disponha sobre a
redução das aliquotas das taxas cobradas pelo IMA. Submetido
a votação, é o requerimento aprovado. A Presidência informa
que os assuntos tratados na reunião se encontram registrados
nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece o comparecimento dos Deputados e dos
convidados, cc'voca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordin-1a, determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 21 de março de 1996.
Paulo Piau, Presidente - Arnaldo Canarinho - Dlinto

Godinho.
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ATA DA 7g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR DENUNCIAS
CONTRA A CHAMADA MÁFIA DO CARVÃO, QUE VEM ATUANDO
PRINCIPALMENTE NO NORTE DE MINAS GERAIS
As quinze horas e quinze minutos do dia quatorze de março de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Paulo Schettino, Elbe Brandão, Gil
Pereira, Anivaldo Coelho e José Braga (substituindo este ao
Deputado Marcelo Gonçalves, por indicação da Liderança do
PDT), membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Schettino, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Gil Pereira que
proceda â leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
informa que a finalidade da reunião é ouvir os Srs. Carlos
Augusto Silva, representante do Instituto Estadual de
Florestas - IEF - do Município de Co ração de Jesus; e Waldir
Macedo, Diretor Técnico do Instituto de Pesos e Medidas -
IPEM - de Belo Horizonte. Na ausência do Sr. Carlos Augusto
Silva, o Presidente passa a palavra ao Sr. Waldir Macedo,
que discorre sobre o tema objeto da Comissão. Em seguida, a
Presidência abre os debates. Tecem comentários sobre a
explanação do convidado os Deputados Gil Pereira, Elbe
Brandão e Péricles Ferreira, conforme consta nas notas
taquigráficas. O Sr. Waldir Macedo encaminha ao Presidente
da Comissão cópias de documentos do IEF de vários
municípios, tais como autorizações para exploração
florestal, guias e outros. A Presidência determina que a
documentação seja anexada ao processo. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e a participação do Sr. Waldir Macedo, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 21 de ma rço de 1996-
Paulo Schettino, Presidente - Gil Pereira - Jairo Ataide -

Elbe Brandão.
ATA DA fla REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezenove
de março de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão
Pedro Toledo, Leonidio Bouças, Arnaldo Penna e Gilmar
Machado (substituindo este ao Deputado Anivaldo Coelho, por
indicação da Liderança do PT), membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Ajalmar Silva, Arnaldo Penna,
Bonifácio Mourão, Jairo Ataide e Gilmar Machado
(substituindo este ao Deputado Durval Angelo, por indicação
da Liderança do PT), membros da Comissão de Administração
Pública; Romeu Queiroz e Ajalmar Silva (substituindo este ao
Deputado Miguel Martini, por indicação da Liderança do
PSDB), Bonifácio Mourão (substituindo o Deputado Geraldo
Rezende, por indicação da Liderança do PMDB) e Leonidio
Bouças (substituindo o Deputado Clêube" Carneiro, por
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Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Bonifácio Mourão
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar os
Pareceres para lQ turno do Projeto de Lei nQ 671/96, do
Governador do Estado, que transforma a Secretaria da Casa
Civil do Governo de Minas Gerais e a Secretaria de Estado de
Comunicação Social em Secretaria de Estado da Casa Civil e
Comunicação Social e dá outras providências. Esclarece,
ainda, que, na reunião anterior, durante a discussão do
parecer da Comissão de Constituição e Justiça, foi concedida
vista do processo ao Deputado Gilmar Machado. Comunica,
então que continua em discussão o parecer do Deputado
Arnaldo Penna. Fazem uso da palavra, para discuti-]o, os
Deputados Gilmar Machado e Romeu Queiroz. Colocado em
votação, é aprovado o parecer com voto contrário do Deputado
Gilmar Machado. Passa-se ao parecer da Comissão de
Administração Pública. Na ausência da relatora, Deputada
Elbe Brandão, o Presidente redistribui a matéria ao Deputado
Ajalmar Silva, a quem passa a palavra. Este emite parecer
que conclui pela aprovação do projeto. Após a discussão e a
votação, é aprovado o parecer com voto contrário do Deputado
Gilmar Machado. A Presidência, logo após, passa. a palavra ao
Deputado Romeu Queiroz, relator na Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, que apresenta parecer concluindo
pela aprovação da proposição. Discutido e votado, é aprovado
o parecer. Continuando, a Presidência comunica que se
encontra sobre a mesa requerimento do Deputado Gilmar
Machado, dirigido à Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, solicitando seja convidado a comparecer à
referida Comissão o Sr. Sérgio Cutolo, Presidente da CEF, a
fim de prestar esclarecimentos sobre o contrato de abertura
de crédito firmado entre aquela instituição e o Estado de
Minas Gerais. O requerimento é colocado em votação e os
Deputados Romeu Queiroz, Arnaldo Penna, Bonifácio Mourão,
Jairo Ataide e Gilmar Machado fazem uso da palavra para
encaminhá-la. Apôs a votação, é rejeitado o requerimento.
Cumprida a finalidade da reunião. a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 21 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Bonifácio Mourão - Ajalmar
Silva - Elbe Brandão - Gilmar Machado - Djalma Diniz -
Antônio Andrade - Miguel Martini - Péricles Ferreira -
Marcos Helênio.
ATA DA 8? REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte de março de mil
novecentos e noventa e seis reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados Geraldo Sant?ra, Simão Pedro Toledo, Arnaldo
Penna e Anivaldo Coelho, memoros da Comissão de Constituição
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e Justiça; Geraldo Rezende, Glycon Terra Pinto, Arnaldo
Penna e Anivaldo Coelho (substituindo os dois últimos aos
Deputados Miguel Martini e Marcos Helénio, respectivamente,
por indicação das Bancadas do PSDB e do PT), membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Santanna,
declara abertos os trabalhos e esclarece que, nos termos do
edital de convocação, a reunião se destina a apreciar os
pareceres para o 1Q Turno do Projeto de Lei nQ 639/96, do
Governador do Estado, que autoriza a alienação de bens
imóveis da RURALMINAS. Em seguida, solicita ao Deputado
Geraldo Rezende que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Devido à ausência dos Deputados Antônio Genaro e
Marcos Helênio, redistribui aos Deputados Leonidio Bouças e
Anivaldo Coelho o mencionado projeto, para atuarem como
relatores pelas Comissões de Constituição e Justiça e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, respectivamente.
Encerrada a 1 parte dos trabalhos, passa-se à 2a fase da
Ordem do Dia. • Com a palavra, o Deputado Leonidio Bouças
emite parecer mediante o qual conclui pela
constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade do
projeto com as Emendas ngs 1 a 10. Colocado em discussão e
votação, é o parecer aprovado. Em seguida, o Presidente
passa a palavra ao Deputado Anivaldo Coelho, que solicita
prazo regimental para emitir parecer. o Que é deferido pela
Presidência. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a reunião a se realizar no próximo dia 21, às
14h30mln, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 21 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Romeu Queiroz - Arnaldo
Penna - Leonidio Bouças - Marcos Helênio - Elbe Brandão -
Ivair Nogueira - Ajalmar Silva - Jairo Ataide.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O Ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 263/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto em análise
objetiva autorizar o Poder Executivo a doar Imóvel ao
Município de Pará de Minas.
A Comissão de Constituição e Justiça, após cumprida
diligência à Secretaria de Recursos Humanos e Administração,
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria
Esta Comissão passa agora ao exame do projeto, nos termos

regimentais.
Fundamentação

Com a efetivação da proposta contida no projeto, será
possível dotar a comunidade de espaço físico para a prática
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de exercícios e entretenimento, o que é de enorme interessE
para os cidadãos. -
Sob o aspecto financeiro e orçamentário, a proposição nãc
acarreta despesas para o Estado e não causa nenhum impactc
na lei orçamentária.
Entretanto, após análise minuciosa da matéria, verificamos
a necessidade de emenda ao art. lg do projeto, devido ac
fato de o adquirente ter recebido o imóvel com encargo que
não foi cumprido, pode o transmitente requerer a posse do
bem, pois não foi efetivado domínio do próprio.
Agora, portanto, o termo reverter seria mais adequado que a
palavra doação, empregada no texto da propositura.

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

Lei no 263/95 com as Emendas ngs 1 e 2, redigidas a seguir.
EMENDA NO 1

Dê-se ao art. 1 Q a seguinte redação:
"Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a reverter ao

Município de Dará de Minas o imóvel constituído por um
terreno denominado Patrimônio de Nossa Senhora da Conceição
de Torneios, situado naquele município, no Distrito de
Carioca, nas proximidades da Igreja de Nossa Senhora da
Conceição de Torneios, com área total de 10.000m2 (dez mil
metros quadrados), sem benfeitorias, conforme registro no
31.170, de 5 de dezembro de 1958, feito a fls. 99 do livro 3
AJ, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pará de
Minas, transcrito em 2 de maio de 1995.!!.

EMENDA NO 2
Suprima-se o art. 2Q renumerando-se os demais.
Sala das Comissões. 21 de março de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Cléuber Carneiro - Romeu Queiroz.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

Np 351/95
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Mauri Torres, a proposição em tela
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer
reverter imóvel ao Município de Timóteo.
Primeiramente, foi o projeto enviado à ComissãQ de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda ng 1, que
apresentou.
Nos termos regimentais, vem o projeto agora a esta Comissão

para receber parecer.
Fundamentação

A proposição em pauta tem por fim autorizar o Poder
Executivo a fazer reversão de imóvel ao Município de
Timóteo.
A emenda apresentada pela Comissão de Constituição e
Justiça objetiva transformar a reversão em doação de imóvel,
sendo doador o Estado de Minas Gerais e donatário o
Município de Timóteo, já que na escritura pertinente não há
nenhuma cláusula ou condição.
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Tal transação não provoca nenhuma repercussão no orçamento
estadual, uma vez que não gera despesas para os cofres
públicos. Os efeitos que se farão sentir dizem respeito à
perda patrimonial por parte do Estado, fato que será
amplamente recompensado considerando-se os dividendos
sociais que a referida doação trará para a comunidade de
Timóteo, com a construção de uma escola municipal no imóvel
doado

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

flQ 351/95 no lQ turno, com a Emenda no 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 21 de março de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Romeu Queiroz - Clêuber Carneiro.

PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 363/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o projeto em
epígrafe visa a autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao
Municipio de Oliveira.
Primeiramente, foi a proposição encaminhada, nos termos
regimentais, à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.
Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
A proposição em tela não encontra óbice do ponto de vista
financeiro-orçamentário- Dispõe sobre doação de imóvel do
Estado, que o recebeu gratuitamente da Prefeitura, a fim de
que ali se instalasse companhia da PMMG. D imóvel encontra-
se hoje ocioso, visto que a corporação instalou-se em outro
lugar. Portanto, a aprovação do projeto não acarreta
despesas para os cofres públicos nem causa impacto na Lei
Orçamentária.
A Emenda no 1, de nossa autoria, tem o escopo de adequar a
redação do projeto à técnica legislativa, visto que não se
trata, no caso, de doação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 363/95 no lQ turno, com a Emenda nQ 1, a seguir
transcrita.

EMENDA No 1
Substituam-se, no "caput" do art. lQ, os termos "autorizado

a doar" por "autorizado a fazer reverter".
Sala das Comissões, 21 de março de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Clêuber Carneiro - Romeu Queiroz
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 516/95
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório



De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, a proposição em
epigrafe visa autorizar o Poder Executivo a fazer, reverter
imóvel ao Municipio de Divinolândia de Minas.
Após o exame do projeto pela Comissão de Constituição e
Justiça, que opinou por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou o Substitutivo
no 1, compete-nos emitir parecer sobre a matéria, nos termos
do art. 103, X, do Regimento Interno.

Fundamentação
Transformado em doação pelo Substitutivo no 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto em pauta
não encontra impedimento de caráter financeiro-orçamentário
à sua aprovação, não ocasionando nenhum impacto no orçamento
do Estado.
A finalidade colirnada por essa transação supera a perda
patrimonial por parte do Estado, porquanto irá beneficiar
sobremaneira a população divinolandense, considerando que o
imóvel doado destina-se à construção de uma praça de
esportes para uso e lazer da comunidade local, justificando-
se assim a doação pretendida.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
no 516/95 no lQ turno, na forma do Substitutivo no 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 21 de março de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Romeu Queiroz - Clêuber Carneiro.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 849/95

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça,
de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto em apreço,
enviado a esta Casa por meio da Mensagem no 82/96, dá nova
redação ao art. 11 da Lei no 11.517. de 13/7/94.
Publicada em 23/2/96, a proposição, que tramita em regime
de urgência, nos termos do art. 69 da Constituição do
Estado, foi distribuida ás Comissões supramencionadas, para,
em reunião conjunta, receber parecer, consoante •o art. 222
do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei no 11.517, de 13/7/94, promoveu ampla reestruturação

da Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES -,
dando-lhe uma nova organização administrativa, mais moderna
e democrática, que a tornou apta a cumprir fielmente sua
missão institucional-
0 projeto de lei em análise pretende, agora, alterar o art.
11 da citada lei, que trata especificamente dos critérios
para a nomeação do Reitor e do Vice-Reitor da referida
autarquia.
Segundo os critérios atualmente adotados, esses dirigentes
são escolhidos pelo Governador do Estado, para mandato de 4



598

anos, entre os integrantes de lista sêxtupla elaborada pelo
colégio eleitoral.
A proposição em estudo pretende que apenas os servidores do
quadro de pessoal docente da Universidade, com efetivo
exercício no respectivo cargo há mais de cinco anos, possam
concorrer à eleição pelo colégio eleitoral.
A matéria que ora se analisa é de competência do Estado,
nos termos do art. 25, l, da Constituição da República. O
Chefe do Poder Executivo, por sua vez, detém a competência
privativa para instaurar processo legislativo desta
natureza, consoante dispõe o art. 66, III, "c" e "e', da
Carta mineira.
Sendo assim, no tocante à competência e à iniciativa, o
projeto de lei coaduna-se com os imperativos
constitucionais.
Todavia, por lapso, o art. lg da proposição faz referência
a um hipotético Quadro Especial de Pessoal da UNIMONTES, o
qual inexiste na estrutura administrativa dessa autarquia,
conforme se verifica dos Anexos 1, II e III, que integram a
Lei nQ 11.517, de 1994. Sendo assim, apresentamos a Emenda
nQ 1 ao final deste parecer, a fim de sanar esse pequeno
equivoco.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
649/96 com a Emenda nQ 1, a seguir redigida.

EMENDA No 1
Dê-se ao art. lQ a seguinte redação:
"Art. l Q - O art. 11 da Lei ng 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 sêxtupla pelo colégio
eleitoral, para mandato de 4 (quatro) anos, observado o
estatuto da UNIMONTES.
Parágrafo único - Somente poderá candidatar-se aos cargos a
que se refere o "caput" deste artigo o professor em efetivo
exercício do cargo por pelo menos 5 (cinco) anos.".".
Sala das Comissões, 7 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -
Elbe Brandão - Sebastião Costa - Ivair Nogueira - João
Leite.

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

A proposição em referência, de autoria do Governador do
Estado, dá nova redação ao art. 11 da Lei nQ 11.517, de
13/7/94.
Enviada a esta Casa por meio da Mensagem ng 82/96, a
proposição foi publicada em 23/2/96 e encaminhada às
Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Cultura,
Desporto e Turismo e Lazer e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, tendo sido solicitada urgência para sua
tramitação, nos termos do art. 69 da Constituição do Estado.
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Depois do exame preliminar da Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria e
apresentou a Emenda flQ 1, vem o projeto a esta Comissão para
receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
O objetivo da proposição é limitar o acesso aos cargos de
Reitor e Vice-Reitor da UNIMONTES a professores de seu
Quadro docente que estejam no exercício de suas funções há
mais de cinco anos.
A versão anterior da lei de constituição da uNIMONTES
exigia do candidato, para o acesso referido, apenas a
condição de ser servidor da Universidade
Ora, o que esta proposição pretende é exigir daqueles que
desejam exercer as funções correspondentes aos cargos de
Reitor e Vice-Reitor experiência e conhecimento da realidade
concreta do dia-a-dia da vida escolar da Universidade,
adquiridos a partir da prática docente de mais de cinco
anos.
A iniciativa é louvável e ajustada ao atual estágio de

desenvolvimento da vida acadêmica brasileira. Não se pode
admitir que sejam Reitor e Vice-Reitor te uma universidade
Pessoas estranhas aos seus quadros docentes e ausentes do
efetivo exercício do magistério. A norma legal hoje vigente
permite que isso aconteça. Essa situação pede correção
urgente. O projeto em exame pretende realizar essa correção,
o que nos leva a ser favorável à sua aprovação.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
649/96 no lp turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 7 te março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Marcos Helênio - João Leite.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

(Novo Parecer com Nova Redação, nos Termos do Art. 138,
l Q e 2, do Regimento Interno)

Relatório
Encaminhado a esta Assembléia Legislativa pelo Governador

do Estado, o Projeto de Lei nQ 649/96 dispõe sobre a
nomeação de Reitor e Vice-Reitor da UNIMONTES.
Publicada, foi a proposição enviada à apreciação da

Comissão de Constituição e Justiça, que, examinando-a quantc
aos aspectos da constitucionalidade, da juridicidade e da
legalidade, emitiu parecer pela sua admissibilidade e
apresentou a Emenda nQ 1.
Em seguida, a Comissão de Educação, Cultura, Desporto e

Turismo e Lazer opinou, quanto ao mérito, pela aprovação do
projeto com a Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.
Em decorrência da rejeição do parecer apresentado pelo
Deputado Marcos Helênio, o Presidente desta Comissão
designou novo relator, que passa, no âmbito de sua
competência, a fundamentar seu parecer.
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Durante a discussão do novo parecer, o Deputado Arnaldo
Penna sugeriu modificação acatada por este relator, da qual
resultou a nova redação do Substitutivo flQ 1.

Fundamentação
A proposição em comento visa a alterar a forma de escolha
dos candidatos a Reitor e Vice-Reitor da UNIMONTES,
autarquia estadual de regime especial. Tal matéria não
apresenta repercussão financeiro-orçamentária, pelo fato de
não acarretar aumento de despesa fixada ou inclusão de
projeto ou atividade não prevista na lei orçamentária anual.
Na oportunidade, apresentamos o Substitutivo ng 1, como
resultado de idéias amplamente discutidas com as lideranças
universitárias e fruto de um compromisso com mudanças que
possibilitem àquela entidade alcançar uma estrutura mais
adequada às necessidades de sua comunidade acadêmica.
Assim, estaremos atendendo ao principio da Lei Fundamental
do Estado, que preconiza, no dispositivo transcrito a
seguir:
"Art. 196 - O ensino será ministrado com base nos seguintes

princípios:
VII - gestão democrática do ensino público, na forma da
lei

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação, no lg turno, do Projeto
de Lei no 649/96 na forma do Substitutivo nQ 1, a seguir
redigido

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI Hp 649196
Altera a redação do art. 11 da Lei nQ 11.517, de 13 de

julho de 1994, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - O art. 11 da Lei ng 11.517, de 13 de julho de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art 11 - A nomeação do Reitor e do Vice-Reitor da

Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMOF4TES -, bem
como dos Diretores de suas unidades universitárias,
obedecerá ao seguinte:

- O Reitor e o Vice-Reitor serão nomeados pelo Governador
do Estado, escolhidos entre professores que integrem o
quadro da UNIMONTES por mais de 5 (cinco) anos, a partir de
uma lista tríplice composta pelos nomes dos candidatos mais
votados para cada cargo, escolhidos por colégio eleitoral
em eleição direta e escrutínio secreto;
II - a eleição se dará para um mandato de 4 (quatro) anos,

sendo permitida uma única recondução ao mesmo cargo;
III - compõem o colégio eleitoral referido, os corpos

docente, discente e técnico-administrativo da entidade;
IV - os votos do colégio eleitoral têm pesos distintos,

como a seguir se discrimina:
a) 70% (setenta por cento) para os votos do corpo docente;
b) 15% (quinze por cento) para os votos do corpo discente;
c) 15% (quinze por cento) para os votos do corpo técnico-
administrativo;
V - A nomeação, pelo Reitor, dos Diretores das diversas
unidades da UNIMONTES obedecerã, no que couber, aos
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critérios estabelecidos nos incisos anteriores e ao disposto
no Estatuto. -
VI - A eleição dos Diretores das unidades que compõem a
UNIMONTES será realizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias
após a posse do Reitor e do Vice-Reitor da Universidade, nos
termos desta lei."
Art. 2Q - A UNIMONTES disporá de, no máximo, 90 (noventa)

dias para encaminhar seu estatuto à apreciação do Governador
do Estado.
Art 3Q - A eleição para a escolha do Reitor e do Vice-
Reitor ocorrerá no prazo de 90 (noventa) dias contados da
publicação do decreto de aprovação do estatuto citado no
artigo anterior.
Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. s - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Péricles Ferreira, relator -
Arnaldo Penna - Marcos Relênio - Cléuber Carneiro - Ivair
Nogueira.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 636/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em tela
tem por objetivo autorizar o Executivo a permutar imóvel com
a Cooperativa de Eletrificação Rural de Resende Ltda. -
CERES.
No lo turno, foi o projeto ac-ovado na forma original,

voltando, agora, a esta Comissão para receber parecer para o
2g turno, nos termos do art. 196, c/c o art. 103, X, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A medida visa á obtenção da autorização legislativa para a
realização de operação de permuta de imóvel de propriedade
do Estado por imóvel pertencente à CERES-
0 imóvel de propriedade do Estado, representado por um lote
urbano com área de 1.000m2, testada de 20m, formato
retangular, topografia em declive, localiza-se no Município
de Resende, RJ.
O imóvel que o Estado receberá, se efetuada a permuta a ser
autorizada por esta lei, localiza-se em Bocaina, sendo
constituído de um terreno com área de 1.100m2, 32m de
testada, solo firme e seco, topografia plana.
Os laudos de avaliação apensos ao processo informam que :5
imóveis têm aproximadamente o mesmo valor de mercado,
estando ambos situados na faixa de valor de R$6.000,00. De
acordo com esses laudos, o valor de mercado do imóvel que o
Estado receberá está dentro do campo de arbítrio da
avaliação do imóvel a ser alienado, conforme definição
técnica, nos termos do item 3.5 da Norma Brasileira para
Avaliação de Imóveis Urbanos - NBR-5676 -, que
transcrevemos:
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"Intervalo fechado de valores, obtido por processo
estatístico compatível com a amostra, dentro do qual o
avaliador pode adotar, justificando, aquele que seja
representativo do Imóvel avaliando.
A pequena margem de diferença encontrada nas avaliações
torna-se perfeitamente superada, compensada que é pelo
beneficio advindo da melhor utilização, pelo Estado, de seu
patrimônio, fato somente possível em decorrência da permuta
proposta.
Assim, concordando com manifestação anterior desta
Comissão, entendemos ser a permuta em apreço oportuna e
conveniente ao interesse público, visto que o imóvel a ser
alienado encontra-se ocioso, enquanto o outro passará a
abrigar Instalações do serviço público estadual.

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

Lei nQ 636/96, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 21 de março de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Romeu Queiroz - Clêuber Carneiro.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 637/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
questão visa a autorizar o Poder Executivo a fazer reverter
imóvel ao Município de Dores do Indaiá.
No 1Q turno, foi o projeto aprovado com a Emenda nQ 1.
retornando agora a matéria a esta Comissão para receber
parecer para 2Q turno, nos termos do art. 196, c/c O art.
103 do Regimento Interno.
Apresentamos em anexo a redação do vencido, que é parte

deste parecer.
Fundamentação

O projeto em pauta não encontra óbice de caráter
financeiro-orçamentário à sua aprovação, uma vez que não
ocasiona nenhum impacto dessa natureza no orçamento do
Estado.
A finalidade social da transação que se pretende autorizar
supera a perda patrimonial por parte do Estado, pois será
multo beneficiada a comunidade de Dores do Indaiá com a
construção de escola de 1Q grau, de acordo com o que reza a
Mensagem nQ 44/96, que encaminha a proposição.
Além disso, como o Estado não cumpriu o encargo social a
que se obrigou á época da doação, 1959, ou seja, a
construção de equipamento comunitário de interesse público,
o retorno do bem ao município possibilitará sua utilização
de forma mais adequada aos interesses da comunidade.

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

nQ 637/96 no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 21 de março de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Cléuber Carneiro - Romeu Queiroz.
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Redação do Vencido no 19 turno

PROJETO DE LEI Np 637195
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel ao
Município de Dores do Indaiá
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer
reverter ao Município de Dores do Indaiá imóvel constituído
por um terreno de 3.000,00m2 (três mil metros quadrados),
situado naquele município, na Rua Benjamim Constant, no
Bairro Buração, no quarteirão flQ 269 da planta topográfica
da cidade de Dores do Indaiá, confrontando, pela frente,
numa extensão de 30,00m (trinta metros), com a Rua Benjamim
Constant; pela direita, numa extensão de 100,50m (cem metros
e cinqüenta centímetros), com a continuação da Rua Dr.
Ovidio dos Santos; pela esquerda, numa extensão de 96,20m
(noventa e seis metros e vinte centímetros), com terrenos da
Igreja São Sebastião; e pelos fundos, numa extensão de
40,00m (quarenta metros), com via pública sem denominação,
conforme o registro nQ 14A55, a fl. 5 do Livro 3.0.0. do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Dores do
Indaiá.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O Zo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 638/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em exame
visa a fazer reverter imóvel urbano ao Município de Sabará.
No 1Q turno, o projeto foi aprovado na forma original
Retorna agora a matéria a esta Comissão para receber

parecer no 2g turno.
Fundamentação

Conforme manifestação anterior desta Comissão, não há óbice
de natureza financeiro-orçamentária á aprovação da matéria.
A doação do imóvel em apreço, situado no Município de

Sabarã, foi feita em 24/7/65, sob a condição de o Estado
nele edificar alojamento para o batalhão da Policia Militar.
Como este mudou de endereço, encontra-se hoje o referido
imóvel sem destinação. Portanto, não mais se justifica a
mencionada doação, o que torna possível a reivindicação do
município de fazer reverter o imóvel ao seu patrimônio.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de L.i
nQ 638/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 21 de março de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Romeu Queiroz, relator -

Geraldo Rezende - Clêuber Carneiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 401/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 401195, de autoria do Deputado Olinto
Godinho, que declara de utilidade pública o Conselho de
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Desenvolvimento Comunitário de Cansanção - CDC -' com sede
no Município de São João Evangelista, foi aprovado no 2Q
turno, na forma do vencido no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

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

PROJETO DE LEI Hp 401195
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário de Cansanção - CDC -, com sede no Município de
São João Evangelista.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Cansanção - cDC -, com sede
no Município de São João Evangelista.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das comissões, 7 de março de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora - José

Maria Barros.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1069195

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Marcos Helênio, o requerimento em
apreço tem por finalidade solicitar ao Diretor-Geral da
Imprensa Oficia) o envio a esta Casa de informações acerca
dos resultados colhidos pela comissão instituída pela
Portaria nQ 361/95, encarregada de formar o acervo histórico
daquele órgão.
Publicada em 7/3/96, vem a proposição à Mesa para receber
parecer, nos termos dos arts. 246 e 80, VIII, 'd', do
Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame insere-se no âmbito da competência
privativa da Assembléia Legislativa, por força do disposto
no art. 62, XXXI, da Constituição do Estado, "in verbis":
"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:
1- ...........................................
XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta;".
Trata-se, ainda, de matéria sujeita à apreciação do
Plenário, conforme estatui o art. 245, XII, do Regimento
Interno.
Consoante o disposto no art. 11, III. da Carta mineira, é
competência do Estado, comum à União e ao município,
proteger os documentos, as obras e os outros bens de valor
histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens
naturais notáveis e os sítios arqueológicos.
A Assembléia Legislativa, ao acompanhar e fiscalizar os
trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pela comissão
encarregada de formar o acervo histórico da Imprensa
Oficial, está agindo em consonância com o dispositivo
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constitucional retrocitado, razão pela qual entendemos
versar a proposição sobre matéria conveniente e oportuna.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

flQ 1.069/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 21 de março de
1996.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Maria José Haueisen,
relatora - Ibrabim Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.074196
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Leonftio Bouças, a proposição em

apreço solicita seja formulado apelo ao Governador do Estado
para que preste esclarecimentos sobre a política estadual do
setor mineral e as intenções do Governo com relação à
Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG.
Publicada em 8/3/9€. a matéria sujeita-se a parecer deste
órgão, nos termos ccs arts. 246 e 80, VIII, d', do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame insere-se no âmbito ca competência
privativa da Assembléia Legislativa, por força do disposto
no art. 62, XXXI. da Constituição do Estado, "in verbis":
Art. 62 - Compete privativamente á Assembléia Legislativa:

XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta".
Trata-se, ainda, de matéria sujeita á apreciação do
Plenário, conforme estatui o art. 245, XII, do Regimento
Interno.
E importante salientar que o requerimento objetiva, em

verdade, seja formulado pedido de informação ao Governador
do Estado.
A solicitação de informações às autoridades estaduais, por
intermédio da Mesa da Assembléia, constitui uma das formas
de o Poder Legislativo exercer sua função fiscalizadora.
Além disso, entendemos ser a matéria objeto do requerimento

de grande relevância para a coletividade, uma vez que ele
visa a obter informações que darão maior transparência á
política adotada pelo Governo em setor de importância
estratégica para a economia do Estado.
Por outro lado, tendo em vista que o assunto guarda
estreita relação com a Secretaria de Recursos Minerais,
Hídricos e Energéticos, órgão em cujo âmbito de atuação se
insere a COMIG, entendemos que deve o pedido de informação
ser dirigido ao titular do mencionado órgão.
Objetivando realizar tal modificação quanto ao destinatário

do pedido e imprimir maior clareza ao texto do requerimento,
optamos por apresentar, na conclusão deste parecer, o
Substitutivo no 1.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento
flQ 1.074/96 na forma do Substitutivo flQ 1, transcrito a
seguir. -

SUBSTITUTIVO No 1 AO REQUERIMENTO Ng 1.074196
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais:
0 Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos
do art. 245, XII, do Regimento Interno, seja solicitado ao
Secretário de Estado de Recursos Minerais, Hídricos e
Energéticos o envio a esta Casa das seguintes informações:
1 - esclarecimentos relativos à politica adotada pelo

Governo no setor mineral
2 - se o Governo tem a intenção de privatizar ou extinguir

a Companhia Mineradora de Minas Gerais S.A. - COMIG.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 21 de março de
1996.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Antônio Júlio,
relator - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano
Batista.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 1996

ATAS

ATA DA SSa REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 22 DE MARÇO DE 1996

Presidência da Deputada Maria José Haueisen
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): la Fase; Ata - Apresentação de Proposições:
Requerimento ng 1.172/96 - Comunicações: Comunicações do
Deputado Carlos Murta e das Comissões de Agropecuária e de
Fiscalização Financeira - 2g Fase: Abertura de inscrições -
Palavras da Sra. Presidente - Leitura de comunicações
apresentadas - 2a PARTE (GRANDE EXPEDIENTE): Oradores
inscritos: Discurso do Deputado Geraldo Rezende -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem a esta reunião os seguintes Deputados:
Agostinho Patrús - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob -
Ermano batista - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior
- António Roberto - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos
Murta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Ivair Nogueira - Jairo Ataide - João Batista
de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José braga - José Henrique - Luiz Antônio Zanto -
Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Olinto Godinho - Péricles
Ferreira - Sebastião Costa.

ABERTURA -
A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen) - As

9h15min, a lista de comparecimento registra a existência de
número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção
de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder
à leitura da ata da reunião anterior.

Ia 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.

Apresentação de Proposições
A Sra. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida,
a Mesa passa a receber proposições e a conceaer a palavra
aos oradores inscritos para a ia fase do Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte

proposição:
REQUERIMENTO

NQ 1.172/96, do Deputado Dimas Rodricjes, solicitando seja
formulado apelo ao Governo do Estado e ã Secretaria de
Recursos Minera - -- com vistas a que sejam liberados os
processos para - ::s no Departamento Estadual de Recursos
Hidricos - DRH-MG -, referentes a outorga de água nos rios
que menciona. (- Â Comissão de Política Energética.)
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CONIJNICAÇÔES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações do Deputado
Carlos Murta e das Comissões de Agropecuária e de
Fiscalização Financeira.

2a Fase
Abertura de Inscrições

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

Palavras da Sra. Presidente
A Presidência informa ao Plenário, conforme o disposto no
art. 209 do Regimento Interno, que se inicia hoje,
encerrando-se no próximo dia 25, segunda-feira, o prazo de
três dias para apresentação de emendas às Propostas de
Emenda â Constituição ns 22/96, da Deputada Maria José
Haueisen e outros, que acrescenta inciso ao art. 61 da
Constituição do Estado, e 23/96, do De putado Sebastião
Navarro Vieira e outros, que dá nova redação ao 2Q do art.
69 da Constituição do Estado de Minas Gerais.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, a Presidência dá ciência ao Plenário do teor
das comunicações apresentadas nesta reunião pelo Deputado
Carlos Murta - indicação do Deputado Raul Lima Neto para
Vice-Lider do Bloco Parlamentar da Mobilização Social
Progressista - MSP (Ciente. Publique-se. Cópia ás Lideranças
e á Gerência-Geral de Apoio às Comissões.); pela Comissão de
Agropecuária - aprovação, na 28a Reunião Ordinária dessa
Comissão dos Projetos de Lei ngs 339 e 340/95. do Deputado
Jairo Ataide, e do Requerimento nQ 1.054/96, do Deputado
Carlos Pimenta; e pela Comissão de Fiscalização Financeira -
aprovação, na 24a Reunião Ordinária dessa Comissão dos
Requerimentos ns 910/95, do Deputado João Leite. 1.083 e
1.084/96, do Deputado Anderson Adauto (Ciente. Publique-
se.).

Za PARTE (GRANDE EXPEDIENTE)
A Sra. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem
feitas nem Lideres inscritos, a Presidência passa à 2sà parte
da reunião, destinada ao Grande Expediente.

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

Rezende.
O Deputado Geraldo Rezende - Sra. Presidente, Srs.
Deputados, senhoras e senhores, é com grande satisfação que
ocupo esta tribuna para saudar e parabenizar a maior
expressão política que a nação brasileira tem; uma expressão
imposta e conduzida pelo povo com suas lutas e fidelidade
durante esses últimos 30 anos. Trata-se do meu querido PMDB
- Partido do Movimento Democrático Brasileiro, que, no
próximo dia 24 de março, completará 30 anos de histórias,
conquistas e muitas lutas que mudaram os rumos de nossas
vidas, momentos que ficaram cravados nas páginas de nossa
história ao longo desses 30 anos de tristezas, vitórias e
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porque não dizer de derrotas, que fizeram parte do nosso
dia-a-dia; MDB que combateu a ditadura militar; . MDB que
abrigou os rejeitados pelo sistema militar; MDB das diretas;
MDB da democracia; MDB da nova república; MDB de Teotônio
Villela, que fez ecoar sua voz por este Pais em busca da
nossa cidadania; MDB de Ulisses, pai da democracia e "Senhor
Diretas', como era carinhosamente chamado até mesmo, pelos
seus ferrenhos adversários; MOB de Tancredo Neves, que com a
sua sabedoria e sensatez soube conduzir o momento mais
difícil deste País, que era a transição da ditadura militar
para a Nova República; MDB campeão de votos, transformado
por vários anos e até nos dias de hoje em maior partido do
Brasil; MDB do compromisso com o povo e com o progresso do
Brasil.
E bom lembrar, Srs. Deputados, um pouco da história desse
Partido, e acredito que muitos de vocês participaram e até
mesmo fizeram parte das fileiras desse partido. Volto um
pouco no tempo e cito alguns trechos que fizeram parte da
história política do nosso Pais ao longo de quase cinco
séculos. Desde o descobrimento até os dias atuais, este Pais
tem sido palco de uma eterna luta entre o povo e as elites.
Durante a monarquia, por exemplo, a disputa política se
limitava ao interior das próprias elites, e predominava o
poder dos grandes proprietários rurais. Veio a Proclamação
da República, e pouca coisa mudou apesar de as elites
começarem a sentir a força do nosso povo, que muito
timidamente reivindicou e conquistou poucas vitórias, como a
lei eleitoral, que começou a vigorar por volta de 1932,
permitindo o direito do voto às mulheres.
Em 1937, o povo brasileiro já sentia na pele as amarguras
da ditadura, com a criação do Estado Novo, que fechou o
Congresso e suprimiu as eleições em todos os níveis. Esta
tal ditadura durou quase oito anos, e o povo brasileiro já
sentia o lacre de não poder se expressar.
Em 1945, o Brasil começou a tomar novos rumos com a

elaboração da Constituição Federal de 46, que permitiu a
reorganização da vida política brasileira. Três grandes
organizações políticas se consolidaram no Pais: o Partido
Social Democrático - PSD -, um partido conservador com
sensibilidade social; a União Democrática Nacional - UDN -
um partido conservador de pouca sensibilidade popular; o
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB -, um partido de nítida
preocupação social e reformista Além desses partidos, mais
treze partidos funcionaram até o golpe de 1964, alguns de
caráter ideológico e outros de vocação personalista ou até
regionalista. Posteriormente, surgiu a expressiva aliança do
PSD com o PTB, onde conviviam experientes políticos de
origem rural com lideranças de formação e compromissos
reformistas, procurando incorporar camadas mais amplas dos
centros urbanos para atividades politico-partidárias.
E ai, Srs Deputados, voltei um pouco na nossa história

Política para mostrar-lhes onde surgiu e qual foi a essência
filosófica que iria fazer parte até hoje o programa do
nosso partido. Essência que veio das antiga- lutas, desde o
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tempo da monarquia em combate ás grandes elites, que imperam
até os dias de hoje em nosso Pais. Continuaremosfirmes
nesse propósito de buscar a cada dia a soberanià para os
oprimidos.
Mas peço, ainda, um pouco do precioso tempo dos Srs.
Deputados para voltar até 1964. quando o Brasil foi
surpreendido com o golpe militar. Foi nesse momento o final
da gestação desse que é o maior partido da América Latina. O
MDB ou PMDB nasceu como resposta ao regime autoritário que,
em 27/10/66, através do Ato Institucional nQ 2, extinguiu os
partidos politicos e impôs as eleições indiretas para
Presidente da República.
Foi, nesse momento, Srs. Deputados, que, em busca de uma

soberania nacional democrática e de uma participação ativa e
irrestrita do nosso povo, o MDB surgiu como única via e
canal de aglutinação das forças democráticas do Pais para
combater as idéias autoritárias do governo militar e
daqueles que aplaudiam as idéias e normas contidas no
Programa da ARENA.
A luta foi intensa, e muitos dos Srs. Deputados, tenho
certeza, participam de verdadeiras batalhas em busca da
democracia.
A polarização partidária imposta pela legislação do governo
revolucionário e ditatorial fez com que as eleições que se
sucederam por todo o período de duração do regime militar
tivessem um caráter plebiscitário. O nosso PMDB, sempre
tachado de radical, ganhou forças e a resistência
democrática e progressista, em sua coluna partidária,
rendeu-lhe um papel importante como um esteio e um baluarte
da democracia em face do regime de exceção.
Este era o MDB, um movimento que era conduzido pelos braços

do povo brasileiro em busca de liberdade e de dias melhores
para a nossa gente. O preço foi alto, perseguição ao partido
e a seus militantes, cassações, aposentadorias, exílios e
mortes misteriosas eram as armas utilizadas pelo regime
militar para intimidar os comandos do saudoso Senador Oscar
Passos, então Presidente do MOS. Apesar disso. Senhores
Deputados, o nosso partido não se calou e não se curvou aos
imperadores do regime militar.
Agúentamos, firmes, junto com o nosso povo, todas as
estratégias para desestabilizar e destruir o MOS que foram
colocadas em prática, como, por exemplo, a Lei Falcão, Que
limitava a propaganda eleitoral no rádio e na TV. Veio
depois, o pacote de abril. em 1977, criando o Senador
biônico e distorcendo a representação oposicionista no
Congresso e, em 1979, arbitrariamente, foram extintos os
partidos políticos. A medida foi adotada para impedir que
uma nova agremiação utilizasse a sigla MDB . A lei obrigou a
inclusão da palavra 'partido em seus nomes.
Para garantir a continuidade da luta, os líderes do MDB

mudaram o nome da sigla para PMDB, Partido do Movimento
Democrático Brasileiro. No inicio da década de 80, os
combativos peemedebistas, sonhando com dias melhores e
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buscando a cada nascer do sol a democracia, começaram uma
nova luta que mudou o rumo deste Pais - as eleições diretas.
Isso para o PMDB e seus membros era como se fosse a

essência da vida. O partido, após tantas lutas, amadureceu
ainda mais e partiu para uma nova decisão. Era preciso
quebrar, a Qualquer preço a coligação liberal nacionalista e
Popular que permitia a convivência e a luta comum de
conservadores, moderados e autênticos dentro do MDB. Algumas
lideranças e setores importantes da oposição resolveram
organizar novos partidos e se uniram com o PMDB em busca da
consolidação das eleições diretas. Com  esse objetivo, fora
apresentada uma emenda constitucional pelo Deputado do PMDB,
Dante de Oliveira, em março de 1983. Em junho desse mesmo
ano a direção nacional do PMDB lançou uma campanha, em todo
Brasil, que começou com um comício em Goiânia, com a
presença de 5 mil pessoas. O PMDB recebeu apoio de todos os
segmentos da sociedade. Inclusive da própria Igreja
Católica, liderada pelo Cardeal Arns e por Dom Ivo
Lorscheiter, então Secretário-Geral da CNBB.

 

Muitas prestigiosas figuras de oposição aderiram a
campanha, entre elas, Lula, do PT, Leonel Brizola, do PDT,
Franco Montoro e dezenas de políticos, como o atual
Presidente, Fernando Henrique Cardoso. Mas, os dois
políticos que gozavam de maior prestigio popular eram
Teotônio vilela e Ulisses Guimarães, apelidado
carinhosamente como o Sr. Diretas. Teotônio era Senador pelo
Estado de Alagoas e com seu bigode curvado, os cabelos
negros caldos sobre as orelhas e a face rija, era bem a
caricatura do polit-.co brasileiro. Chamava atenção por sua
inteligência e pelos floreios retóricos que tornaram famosos
os políticos nordestinos. Ninguém ignorava que ele estava
morrendo de câncer e isso imprimia maior urgência nas suas
mensagens e na sua vontade de ver estabelecida a democracia
no Brasil. Ao seu lado, estava um homem de quem o Brasil
jamais irá se esquecer, o Or. Ulisses. Suportou ele com
unhas e dentes todos os anos de repressão, e, naquela época,
ainda, tinha fôlego de criança para gritar em nome da
liberdade e da democracia. Ulisses, como Teotônio, era
mestre na oratória, no caráter, nos gestos amplos e na voz
penetrante, coragem e capacidade de impor respeito a
qualquer imperador da antidemocracia. Esses -=is veteranos,
homens públicos, simbolizaram a continuidade Política, ao
lutarem pelo retorno do Brasil a um sistema político aberto
e democrático.
A vitória da campanha pelas diretas foi concretizada,

vitória do povo e da democracia.
Mas, assim mesmo, o PMDB continuava a sua luta para

consolidar essa tão sonhada democracia. Nas fileiras do PMDB
havia um grande mestre para consolidar esse sonho do povo
brasileiro, Tancredo Neves, homem público de alto respeito
no trato do bem público, figura expressiva na transição do
regime militar rumo a democracia. Habilidoso, Tancredo Neves
ganhou a simpatia e a confiança do povo brasileiro.
Experiente, foi Deputado Federal por vários anos, Ministro
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da Justiça no Governo Getúlio Vargas e Primeiro-Ministro
durante o parlamentarismo. Em 1962, no Governo João Goulart,
analisado por suas opiniões, era um moderado situado à
esquerda do centro, como demonstrava ao dizer que o Brasil
não devia sacrificar o seu desenvolvimento econômico para•
pagar a divida externa. Na verdade, suas idéias moderadas
seduziam um público que ia do centro direita ao centro
esquerda. E isso o ajudava a tornar-se o homem certo para
conduzir o Pais à democracia. Apesar de sua morte
precipitada, Tancredo plantou a democracia no Brasil.
Esses três homens, peemedebistas, deixaram lições de
caráter, hombridade, amor à pátria e, acima de tudo,
buscaram a consolidação da cidadania em nosso País.
Partiram, mas consolidaram a esperança e a democracia- Sou
grato, ou melhor, somos gratos a este partido que é o nosso
PMDB, que participou e participa ativamente da vida política
de minha Nação. Creio no respeito do povo brasileiro a este
partido que completa este mês 30 anos de vida partidária, de
muitas lutas e vitórias para o 3ovo brasileiro. Me orgulho
em estar filiado a este partido. No próximo dia 19 de maio
farei também 30 anos de militáncia no PMDB, porque sempre
acreditei em sua plataforma política e em suas idéias. E
hoje, o nosso PMDB não cessa a luta e continua sendo o maior
partido do Brasil, por ser acreditado pelo nosso povo. Aqui.
em Minas, por exemplo, são mais de 2.300 Vereadores, 280
Prefeitos, 11 Deputados Estaduais e 11 Deputados Federais,
números que sem dúvida representam a confiança do povo nos
homens do PMDB, que conduzem e aplicam a filosofia do
partido em nossa sociedade.
Mas a luta do PMDB continua e continuará enquanto tivermos
a soberania das elites, enquanto os oprimidos estiverem
fazendo parte do quadro caótico do Brasil, o PMDB sempre
buscará um pais livre, democrático, com educação, trabalho e
saúde, para o nosso povo. Nossos compromissos são profundos,
das montanhas de Minas à natureza exuberante da Amazônia, do
pampa gaúcho ao sertão do Nordeste, dos cerrados do Centro-
Oeste ao Planalto F?aulista, esse é o nosso compromisso
maior, o povo brasileiro.
Parabéns MDB, parabéns PMDB, parabéns povo brasileiro.

Muito obrigado'.
ENCERRAMENTO

A Sra. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos.
a Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados
para a especial de segunda-feira, dia 25. às 15 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a ordinária de
debates, na mesma data, às 20 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA_ Sa REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
ÇOMISSO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Às dez horas do dia quatorze de março de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na sala nQ 2 do 12 andar do
Edifício Tiradentes os Deputados Maria José Haueisen,
Wanderley Avila, Ermano Batista, Ibrahim Jacob e António
Júlio, membros da Mesa da Assembléia; e Miguel Martini.
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Glycon Terra Pinto, Marcos Helênio e Geraldo Rezende,
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Verificando a existência de número regimental,
a Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara abertos
os trabalhos do dia, sendo lida e aprovada a ata da reunião
anterior. Em seguida, a Presidente informa que, nos termos
do art. SQ, II!, da Lei np 11-815, de 24/1/95, e do 4g do
art. 2g da Resolução np 5.143, de 22/6/94, a reunião tem por
finalidade apreciar os processos de prestação de contas da
aplicação dos recursos oriundos de subvenções sociais. Logo
apôs, passa a palavra ao relator pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, Deputado Glycon
Terra Pinto, que emite pareceres pela aprovação dos
processos das seguintes entidades: Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Carmo da Cachoeira; Sociedade
de São Vicente de Paulo de Três Corações; Associação Rural
da Comunidade de Agua Limpa; Caixa Escolar Prof- Vicente
Lopes Perez; Associação Comunitária Lazer e Recreativa dos
Moradores e Amigos da Vila São Rafael; Associação de Apoio
Comunitário Santa Rita; Creche Nosso Lar; Associação
Comunitária de Medeiros de cima, Medeiros de Baixo e Egito;
Rosário Esporte Clube; Prefeitura Municipal de Santa
Vitória; Sociedade de Laço e Rodeio de União; Prefeitura
Municipal de Lagamar; Prefeitura Municipal de Lagamar;
Associação dos Moradores e Amigos do Bairro São José do
Operário; Associação dos Evangélicos de Pará de Minas: Caixa
Escolar Padre Belchior Pinheiro de Oliveira; Associação
Comunitária dos Moradores da Vila Santana do Cafezal;
América Esporte Clube; América Esporte Clube; APAE de Entre-
Rios de Minas; Caixa Escolar Monsenhor Antônio Ferreira;
Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira; Serviço
Voluntário de Assistência Social de Congonhas; união Social
Espirita As Samaritanas; Associação Comunitária de São José;
Prefeitura Municipal de Desterro do Melo; Sport Club Mariano
Procópio; Associação da Guarda de Nossa Senhora do Rosário;
Associação das Mulheres de Serraria; Associação Hospitalar
São Sebastião de Alpercata; Associação Hospitalar São
Sebastião de Alpercata, Bem-Estar do Menor; Conselho de

• Desenvolvimento Comunitário de São Geraldo da Piedade;
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de São Geraldo da
Piedade; Prefeitura Municipal de Divinolândia de Minas;

a Sereno da Madrugada Seresta Show; Associação de Motociclismo
do Norte de Minas; Conselho de Desenvolvimento Comunitário
de Passagem; Conselho de Desenvolvimento Comunitário de
Passagem; Prefeitura Municipal de Joaquim Felicio;

o Prefeitura Municipal de Buritizeiro; Prefeitura Municipal de
Rio Pardo de Minas; Associação dos Produtores Rurais da

o Comunidade do Barreiro da Raiz; Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Passagem; Associação dos Moradores do Bairro
Palmares; Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora
da Piedade; Associação dos Moradores do Bairro São Joaquim;
Comissão Esportiva de Vila Nova; Prefeitura Municipal de São
João do Manteninha; Prefeitura Municipal de Cachoeira da
Prata; APAE de Uberlândia; Associação Anti-Alcoólica do
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Distrito de União; Associação Beneficente de Assistência
Social; Associação Comunitária de Amparo aos Idosos e aos
Carentes; Associação Comunitária dos Moradores Carentes do
Bairro São Domingos; Associação de Moradores do Bairro
Maracanã; Associação dos Moradores do Bairro Vila Formosa;
Casa de Aprendizagem Doméstica de Jequitinhonha; Associação
dos Servidores Cristãos; Associação dos Servidores Cristãos;
Associação dos Servidores Cristãos; Associação dos
Servidores Cristãos; Associação Centro Comunitário Infantil;
Grupo Espirita Legionários de. Maria; Sociedade Comunitária
Habitacional Sant'anna; APAE de Mateus Leme; APAE de Mateus
Leme; Associação Municipal de Amparo aos Sem-Casa de Betim;
Núcleo Assistencial Veleiro da Esperança; Associação
Comunitária Agua Limpa dos Vieiras; Creche Infantil Sol
Nascente; Creche Assistencial São Bernardo; Caixa Escolar
Cel. Elpidio Alves Ferreira; Creche Comunitária Mundo
Encantado; Associação Comunitária Pró-Desenvolvimento de
Urucânia; Prefeitura Municipal de Paraopeba; Prefeitura
Municipal de tnimutaba; Prefeitura Municipal de Padre
Paraíso; Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus; Asilo São
Vicente de Paulo de Muzambinho; Associação de
Desenvolvimento Comunitário de Juréia; Conselho de
Desenvolvimento Comunitário da Palmeia; Conselho de
Desenvolvimento Comunitário do Distrito de Santa Cruz da
Aparecida; Ação Social da Paróquia Bom Pastor do Bairro Dom
Cabral; Associação Unida do Bairro Washington Pires;
Associação de Apoio Comunitário do Conjunto Habitacional
Agua Branca; Associação dos Deficientes Fisicos de Paracatu;
Comunidade de Danças e Cantos Musicais Vida e Adoração;
Prefeitura Municipal de Aiuruoca; Associação Comunitária do
Bairro Porto Alegre; Associação do Congado dos Devotos de
Nossa Senhora do Rosário; Caixa Escolar 0r Arnaldo de Faria
Tavares; Caixa Escolar Or. José Mesquita Neto; Fundação e
Associação para Reintegração e Assistência Social a Viciados
Carentes; Prefeitura Municipal de Estrela do Indaiá;
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Monte; Santa Casa
de Misericórdia Or. Zacarias; Creche Elvira Araújo;
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Maranhão;
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Maranhão;
Associação Pró-Melhoramento e Desenvolvimento do Distrito de
União; Caixa Escolar Diva VitareTii Gomide; Associação
Comunitária Nossa Senhora da Penha do Bairro Fernão Dias;
Caixa Escolar José Ferreira Maia; Associação Comunitária do
Bairro Nova Esperança; Caixa Escolar Maria Moreira Azevedo
Von Dollinger; Conselho de Desenvolvimento Comunitário de
Curral de Dentro; Associação Batista do Bem-Estar Social;
Associação Comunitária Amigos do Riacho da Cruz; Prefeitura
Municipal de Buritis; Prefeitura Municipal de Buritis;
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Olhos D'Agua;
Centro Social do Bairro Universitário; Ação Social da
Paróquia Bom Pastor do Bairro Dom Cabral; Associação
Comunitária Amigos do Cedro; Prefeitura Municipal de
Coromandel; Prefeitura Municipal de Felisburgo; Instituição
de Caridade São João Batista; Ipiranga Esporte Clube;
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Conselho Comunitário Rural da Comunidade Vargem Grande;
Associação Comunitária de Santo Antônio do Aventureiro;
Conselho de Desenvolvimento Comunitário Mendonça e
Conquista; Caixa Escolar Oswaldo Vicintim Submetidos a
discussão e votação, são os pareceres aprovados. Em seguida,
esses processos são apreciados pela Mesa, sendo relatores da
matéria os Deputados Wanderley Avila, lg Vice-Presidente, e
Ermano Batista, 4Q-Secretário, que emitem seus 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 destas
Comissões para a próxima reunião ordinária, determina que se
lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 21 de março de
1996.
Maria José Haueiseí. Presidente - Wanderley Ávila - Ermano
Batista - Ibrahim Jacob - Antônio Júlio - Miguel Martini -
Glycon Terra Pinto - Marcos Helênio - Geraldo Rezende.
ATA DA 12g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL
As dez horas e trinta minutos do dia quatorze de março de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Glycon Terra Pinto, Paulo Schettino e
Antônio Roberto, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Vice-Presidente. Deputado Glycon Terra
Pinto, assume a direção dos trabalhos, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Antônio Roberto que proceda á
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos parlamentares presentes. Em seguida, o
Deputado Paulo Schettino requer ao Presidente a inversão da
pauta da reunião. Submetido a votação, é aprovado o
requerimento. A Presidência acusa o recebimento de ofícios
publicados no "Diário do Legislativo!! nas datas mencionadas,
enviados pela Associação de Docentes da Universidade
Estadual do Rio de Janeiro - ASDUERJ - (12/12/95); pelo Sr.
Rômulo Rodrigues de Paula (13/12/95); pela Câmara Municipal
de Juiz de Fora (15/12/95); pelo Superintendente-Geral da
Policia Civil (17/2/96); pelo Sr. Eliomar Coutinho, cabo da
PMMG (28/2/96); e po Movimento das Famílias das Vitimas do
Trânsito (12/3/96). seguir, a Presidência distribui ao
Deputado Paulo Schettino os Requerimentos ngs 1.050 e
1.057/96. Passa-se à fase de discussão e votação das
matérias de deliberação conclusiva das comissões. Com  a
palavra, o Deputado Paulo Schettino emite pareceres orais
mediante os quais conclui pela aprovação dos Requerimentos
ngs 1.050 e 1.057/96. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os pareceres. 0 Presidente Glycon Terra
Pinto submete a votação, nos termos da Deliberação da Mesa

e np 487, o Requerimento no 1.024/96, que é aprovado. Cumprida
a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 21 de março de 1996.
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Djalma Diniz, Presidente - Geraldo Rezende - Miguel
Martini
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ATA

ATA DA 56? REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA. EM 25 DE MARÇO DE 1996

Presidência do Deputado Sebastião Navarro Vieira
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ia Fase: Ata - Apresentação de Proposições:
Projeto de Lei ng 716/96 - Comunicações: Comunicações dos
Deputados Wanderley Ávila (2), Simão Pedro Toledo, Gil
Pereira e Paulo Schettino - 2? Fase: Abertura de Inscrições
- Palavras do Sr. Presidente - Leitura de comunicações
apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem a esta reunião os Deputados:
Sebastião Navarro Vieira - Maria José Haueisen - Ermano
Batista - Ailton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Alniir
Cardoso - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Clêuber Carneiro - Dimas Rodrigues - Djalna Diniz - Elbe
Brandão - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Jairo Ataide -
Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Henrique -
Remil Kumaira - Leonidio Bouças - Marco Régis - Mauri Torres
- Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Sebastião
Helvécio - Simão Pedro Toledo - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - As

20h15min, a lista de comparecimento registra a existência de
número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção
de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder
á leitura da ata da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
ia Fase
Ata

- O Deputado Miguel Martini, 2Q-Secretário "ao hoc',
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a

conceder a palavra aos oradores inscritos para a la fase do
Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte

proposição:
PROJETO DE LEI No 716196

Dispõe sobre a inscrição em concurso público para o
ingresso na administração pública estadual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Exigir-se-á para inscrição em concursos públicos
para preenchimento de caros e empregos na administração
pública estadual, direta e indireta, exclusivamente a
apresentação de documento oficial de identidade e declaração
firmada pelo candidato, sob as penas da lei, de que possui
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os demais documentos comprobatórios das condições exigidas
para o cargo. -

1Q - Havendo exigência de apresentação de títulos, estes
serão entregues em uma só via.

- Os documentos compreendidos na declaração referida
no "caput' deste artigo serão exigidos dos candidatos
aprovados antes da respectiva posse, importando a não-
apresentação em insubsistência da inscrição, nulidade da
aprovação e perda dos direitos decorrentes.

- Os editais para abertura de concursos terão previsão
de inscrição opcional por carta encaminhada pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, com aviso de recepção
(AR).
Art. 2Q - A cobrança de taxas ou outras importâncias, a
qualquer titulo, para inscrição em concurso, quando
indispensável, não poderá exceder o limite de 1% (um por
cento) da remuneração fixada para a referência inicial do
cargo.

l - Em qualquer dos casos acima o valor não ultrapassará
o limite de 30 (trinta) Unidades Fiscais de Referência -
UFIRs.
f 2g - Os candidatos comprovadamente pobres ficarão isentos

do pagamento de taxas e demais importãncias
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 21 de março de 1996.
Marcos Helênio
Justificação: A presente proposição reproduz o Projeto de
Lei nQ 1.857/93, de nossa autoria, que recebeu acolhida
equivocada nesta Casa, e teve a rejeição da Comissão de
Constituição e Justiça, por meio de parecer do Deputado
Ermano Batista. Cumpre-nos, portanto, além de reafirmar o
mérito da proposição, explicitar sua irrepreensível harmonia
com as regras de competência emanadas de nossa Carta
Estadual
Quando o mencionado projeto foi repudiado pela Comissão de
Constituição e Justiça, escorou-se o seu parecer em dois
argumentos essenciais: o entendimento de que a matéria
competia exclusivamente á discricionariedade da
administração e que, ainda assim, se trataria de matéria de
iniciativa privativa do Sr. , Governador, posto que diz
respeito ao Regime Jurídico único dos Servidores do Estado
("Minas Gerais", 7/7/94). Com efeito, no parecer sobre o
Projeto de Lei nQ 1.546/93, do Deputado Antônio Pinheiro,
que também fazia referência a concurso público, o relator
expressava que a matéria tem cunho eminentemente
administrativo e, como tal, entendemos que ela deva ser
objeto de disciplina pelo poder administrador por
excelência, que é o Poder Executivo ('Minas Gerais!!.
21/4/94).
Em que pesem aos argumentos acima elencados, entendemos que
a ordem jurídica concede espaço para que, mediante projeto
de iniciativa de parlamentar, determinadas normas sobre



concursos públicos, ou, no caso, regras pré-concursais,
sejam elevadas à condição de lei. Se a Constituição da
República guarda em si dispositivos que regem a matéria,
também para a legislação ordinária deve haver espaço
normatizador. Como conclui Carlos Ayres de Brito:
"Com efeito, a lei ordinária e a de estirpe complementar

ficaram autorizadas a prosseguir na tarefa de estabelecer o
regime jurídico da acessibilidade aos cargos e empregos
Públicos."
"Em caráter suplementar à Constituição, e tão-somente nas
fronteiras da administração pública em geral, a lei
ordinária ode dispor sobre requisitos de inscrição em
concurso público" ("3 Regime Constitucional e Legal dos
Requisitos de Inscrição em Concurso Público", in "Revista do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais", ano XI, nQ 4,
p . 147-161).
Assim é que, como se percebe da redação do presente
projeto, o que se procura é estatuir uma regra geral de
participação nos concursos públicos, deixando á discrição do
administrador públic: todas as disposições relacionadas com
o concurso propriamente dito, exceto aquelas já reguladas
pela Constituição ou por legislação especifica sobre o cargo
ou função. Não há como se depreender, dessa singela
pretensão, qualquer tentativa de invasão, pelo Legislativo,
da seara do Executivo, mas, antes, note-se que se busca a
edição de norma geral e abstrata, que, apesar de atingir a
administração pública, visa precipuamente a constituir
instrumento revitalizador do principio da igualdade na
competição para o ingresso no serviço público. Se porventura
recaísse a proposição em aspectos restritos á esfera de
exercício da função administrativa, poder-se-ia então
entender o argument 2 da violação da autonomia dos Poderes.
Não é esse o caso.
A questão da propriedade da iniciativa de parlamentar é,
igualmente, fácil de se compreender, a partir da leitura
atenta à lei fundamental mineira. Estão estabelecidas na
Constituição, art. 66. inciso III, as hipóteses de
iniciativa privativa do Governador do Estadc. constando na
alínea "b" o seguinte texto: a "criação de cargo e função
Públicos da administração direta, autárquica e fundacional"
e na "c": "o Regime Jurídico único dos Servidores Públicos
dos órgãos da administração direta, autárquica e
fundacional, incluído o provimento de cargo, estabilidade e
aposentadoria...". Ora, como bem se vê, não se mencionam em
momento algum os termos "inscrição em concurso público" nem
se pretende que o assunto esteja ligado a criação de cargo
ou função, porque se trata de inscrição para concorrer ao
provimento de cargos ou funções já criados, ou, ainda, a
provento de cargo, posto que o provimento é ato posterior
à aprovação no concurso e à nomeação para o cargo, dele não
havendo referér.:ia na proposição, e, finalmente, não diz
respeito ao Regime Jurídico Unico, uma vez que este
instituto disciplina, nos termos impostos pela Constituição
da República, as relações dos servidores públicos com a
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administração pública. Ora, disposição acerca de inscrição
em concurso público disciplina uma relação entre a
administração pública e particulares, tendo como finalidade
não a normatização de interesse do servidor, mas de
interesse da- administração. Não se cuida, portanto, de
matéria relacionada com o Regime Jurídico Unico do servidor,
mormente porque se reporta a uma fase onde nem existe a
figura do servidor.
A iniciativa ora em destaque, presa aos dispositivos

constitucionais que regem a matéria, reverencia
especialmente o principio da igualdade, informador do
Diploma Legal e compreendido, nessa situação, como igualdade
de condições entre os cidadãos que postulam uma vaga na
administração pública. Ordenou o sábio constituinte que o
concurso público requisitasse do pretenso candidato somente
aquelas qualificações que, objetivamente consideradas, se
mostrem necessárias ao cabal desempenho da função pública
(Meirelles, H. Lopes - Direito Administrativo Brasileiro -
iSa. ed., São Paulo, Ed. Rev. dos Tribunais. 1991).
O concurso público visa á melhor capacitação da burocracia
estatal garantindo qualidade por meio de sistema de mérito
imparcial, em que todos que se enquadrem nos critérios
objetivamente expressos no edital possam concorrer. "Todos
são iguais perante a lei que rege a entrada do candidato no
serviço público. Todos prestam concurso e concorrem em
igualdade de condição, conforme a regra jurídica
constitucional" (Creteila Jr., Curso de Direito
Administrativo, 10 ed. , Rio de Janeiro, Forense, 1989).
Celso Ribeiro Bastos, analisando o sistema, salienta que
"todos podem nele se inscrever", razão de ser dito "público"
(Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo, Saraiva,
1992), e Adilson de Abreu Dallari lembra que os únicos
critérios que podem estabelecer o edital são aqueles
estritamente relacionados à "aferição do conhecimento, da
aptidão e da experiência do candidato" (Regime
Constitucional dos Servidores Públicos, São Paulo, Rev. dos
Tribunais, 1990).
Muito claro está que, na abertura de um concurso público,
não podem interferir quaisquer disposições de natureza
discriminatória, principalmente no que diz respeito à
capacidade econômica do candidato. Se é interesse da
administração selecionar os melhores, não vemos como, no ato
de inscrição, possa ser negada a condição de candidato ao
cidadão que não possui recursos suficientes para pagar pelo
interesse de atuar no serviço público. Tanto mais no momento
atual, em que temos observado a cobrança de quantias
verdadeiramente exorbitantes para inscrições em concursos,
bem como pela própria pauperização do povo brasileiro.
O projeto de lei em epígrafe, atendendo a significativo

apelo popular, sem embargo do pleno respeito ao espirito do
Direito Público, visa a aperfeiçoar a edição de concursos
públicos em Minas Gerais, atacando, sobretudo, dois de seus
aspectos mais medonhos, quais sejam a excessiva
burocratização e os absurdos preços cobrados nas inscrições.
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A proposição visa, pois, a democratizar esse procedimento
pré-concursal que é a inscrição, mediante plena aplicação do
principio constitucional da isonomia.
As regras que propomos no art. lQ encontram sua raiz no
Programa Nacional de Desburocratização, levado a cabo pelo
então Ministro Beltrão, no qual estão expressas, de forma
explicita e literal, as idéias contidas no dispositivo
citado. No art. 2Q, em que pese a termos a farta legislação
existente, da qual aproveitamos diversos aspectos,
apresentamos inovação, visando à real igualdade de
oportunidades entre os cidadãos frente aos concursos, sendo
especialmente dignas de registro a criação de um teto para
os valores cobrados e a gratuidade aos comprovadamente
pobres.
Acreditamos, portanto, na relevância da iniciativa ora em

tela, razão pela qual contamos com o apoio dos nobres pares
para sua aprovação nesta Casa.
- Publicado, vai o projeto ás 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. -

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações dos Deputados

Wanderley Ávila (2), Simão Pedro Toledo, Gil Pereira e Paulo
Schett ino.

2g 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 pronunciamentos de
Lideres inscritos. Estão abertas as inscrições para o
expediente da próxima reunião ordinária.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que, conforme o disposto
no art. 209 do Regimento Interno, encerra-se hoje o prazo de
3 dias para a apresentação de emendas ás Propostas de Emenda
à Constituição nQs 22/96, da Deputada Maria José Haueisen e
outros, que acrescenta inciso ao art. 161 da Constituição do
Estado, e 23/96, do Deputado Sebastião Navarro Vieira e
outros, que altera o 2Q do art. 69 da Constituição do
Estado de Minas Gerais.

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

comunicações apresentadas pela Comissão de Administração
Pública (3) - aprovação, na 29s1 reunião ordinária, dos
Projetos de Lei nps 409/95, do Deputado Sebastião Navarro
Vieira; 305/95, do Deputado Bonifácio Mourão; e 245/95, do
Deputado Sebastião Helvécio (Ciente. Publique-se.); e pelos
Deputados Clêuber Carneiro - falecimento do Sr. Alberto
Lima, nesta Capital; Wanderley Ávila (2) - falecimento do
Sr. José Lemos Machado, em Chapada do Norte, e da Sra.
Amália de Oliveira, em Várzea da Palma; Simão Pedro Toledo -
falecimento de Dom João Bergese, Arcebispo de Pouso Alegre,
em Pouso Alegre; Gil Pereira - falecimento do Sr. Rodolfo
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Cruz, em Espinosa; e Paulo Schettino - falecimento do Sr
Flávio Marcos Comes Almeida, nesta Capital (Ciente: Oficie-
se.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem
feitas, Lideres inscritos nem oradores para o Grande
Expediente, a Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a ordinária deliberativa de amanhã, dia 26,
ás 14 horas, com a seguinte ordem do dia: ( - A. ordem do dia
anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.
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ATAS

ATA DA 129a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 26 DE MARÇO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús, Wanderley Ávila,
Sebastião Navarro Vieira, Ermano Batista e Antônio Júlio
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Oficios, telegramas e
cartões - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ns
717 a 719/96 - Requerimentos ns 1.173 a 1.187/96 -
Requerimentos dos Deputados Miguel Martini (2), Carlos Murta
e Alvaro Antônio - Comunicações: Comunicações dos Deputados
Wanderley Ávila e Simão Pedro Toledo - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Raul Lima Neto, Durval Angelo,
Wanderley Ávila, Carlos Pimenta, Anderson Adauto e Antônio
Roberto - Questão de ordem - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): l
Fase: Abertura de inscrições - Decisões da Presidência (2) -
Questão de ordem - Leitura de comunicações apresentadas -
Requerimentos: Requerimento do Deputado Arnaldo Canarinho;
inclusão do Projeto de Lei nQ 156/95 em ordem do dia, para
os fins do art. 288 do Regimento Interno - Requerimentos dos
Deputados Gilmar Machado, Miguel Martini (2) e Carlos Murta;
deferimento - Requerimentos dos Deputados Geraldo Santanna e
Alvaro Antônio; aprovação - Requerimentos nQs 811/95 e
1.010/96; aprovação na forma de substitutivos que receberam
o nQ 1 - la Fase: Existência de 'quorum' para discussão -
Discussão de proposições: Prosseguimento da discussão, em
turno único, do Veto à Proposição de Lei Complementar nQ 45;
encerramento da discussão; questões de ordem; suspensão e
reabertura da reunião; discussão, em turno único, dos Vetos
às Proposições de Lei nçs 12.828, 12.844, 12.845 e 12.858;
encerramento da Discussão - 3g PARTE (GRANDE EXPEDIENTE):
Registro de presença - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Ermano Batista e Gilmar Machado - ENCERRAMENTO -
ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem à reunião os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob -
Ermano Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Alalmar
Silva - Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Alvaro
Antônio - Anderson Adauto -Anivaido Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão -
Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon
Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Angelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho
- Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José -
Jairo Ataide - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge E-iannas - José Bonifácio - José
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Braga - José Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira -
Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé -
Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio - Marco Régis - Maria
Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima
Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho
Zeitune - Wilson Trópia.

ABERTURA -
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - As 14h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado João Leite, Secretário 'ac1 hoc", procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Correspondência
- O Deputado Rêmolo Aloise, 1Q-Secretário, lê a seguinte

correspondência:
OFÍCIOS

Dos Srs. Antônio do Valle, Jaime Martins e Vittorio
Medioli, Deputados Federais, comunicando, em atenção a
requerimento do Deputado Ermano Batista (solicita
apresentação de emenda à Constituição com vistas a facilitar
o atendimento médico-odontológico à população carente), que
a proposta está sendo estudada.
Dr. Sr. Hélio Bicudo, Deputado Federal, solicitando a
indicação de um membro da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais para participar da 1 Conferência Nacional dos
Direitos Humanos, na Câmara dos Deputados- (- A Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais.)
Do Sr. Narcio Rodrigues, Deputado Federal, agradecendo
convite para a reunião em comemoração ao Dia Internacional
da Mulher.
Do Sr. José Romualdo Fialho Cronemberger, Presidente da
Associação dos Municípios da MicrorregiãO do Médio Rio
Grande - ÂMEG -, solicitando empenho em favor da
reformulação de emenda à Constituição que tramita no
Congresso Nacional, a qual exclui o gasto com transporte
escolar do cômputo da aplicação dos 25% de receita
tributária e transferências em educação. (- A Comissão de
Educação.)
Do Sr. Joaquim Vieira Peixoto, Presidente da Câmara

Municipal de Araguari, solicitando que este Poder intervenha
junto ao Executivo com vistas ao cumprimento da principal
proposta acolhida na audiência pública da região do
Triângulo: asfaltamento da rodovia que liga os Municípios de
Araguari e Tupaciguara.
Do Sr. Júlio César Ferreira, Presidente da Câmara Municipal

de Patos de Minas, encaminhando cópia de expediente do Sind-



UTE, em que os trabalhadores em educação enumerarr
reivindicações e pedem apoio. (- Anexe-se ao Projeto de
Resolução ng 659/96.)
Do Sr. Célio Cota Pacheco, Presidente da Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais, encaminhando exemplar do boletim
"Desempenho do Registro Empresarial em Minas Gerais",
referente a 1995-
Do Sr. Marcos Reis Araújo, Diretor-Geral do EMA em

exercício, solicitando o adiamento da reunião, marcada para
o próximo dia 28, da Comissão de Agropecuária. (- A Comissão
de Agropecuária,)
Do Sr. Valdir Macedo Filho, Diretor Técnico do IPEM,

encaminhando informações para subsidiar os trabalhos da CPI
da Mãia do Carvão e os debates sobre a reforma
administrativa do IEF. (- A CPI - Máfia do Carvão.)
Do Sr. Jader Pinto de Campos Figueiredo, Superintendente em

Minas Gerais do IBAMA, agradecendo o convite para participar
como expositor de reunião, a se realizar no dia 27, sobre
arrendamento de terras públicas a empresas reflorestadoras.
(- A Comissão de Meio Ambiente.)
Do Sr. Divino Caixeta, Chefe de Gabinete da Diretoria-Geral
do DER-MG, informando que a rodovia que liga o Município de
Itamoji à divisa dos Estados de Minas Gerais e São Paulo não
possui denominação Oficial. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n
599/95.)
Do Sr. Sérgio Carvalho de Castro, Diretor-Superintendente
de Bens Imóveis da Secretaria de Administração, informando
Que essa Superintendência consultou o Tribunal de Justiça
sobre o Projeto de Lei ng 559/95 e Que tão logo haja
pronunciamento a respeito esta Casa será cientificada, (-
Anexe-se ao Projeto de Lei np 559/95.)
Do Sr. Hélio Lauar, Presidente da Associação Mineira de
Psiquiatria, agradecendo o convite para a solenidade de
entrega do titulo de Cidadão Honorário do Estado de Minas
Gerais ao Prof. Radi Macruz.
Do Sr. Raimundo Cândido Júnior, Presidente da OAB-MG,

explicitando os motivos pelos quais é contrário à aprovação
do Projeto de Lei ng 650/96. (- Anexe-se ao Projeto de Lei
nQ 650/96.)

TELEGRAMAS
Do Sr-Márcio Aristeu Monteiro de Barros, Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado, agradecendo convite para
participar de ciclo de debates sobre legislação eleitoral
Do Sr. Chico Ferramenta, Deputado Federal, agradecendo
convite para participar da reunião comemorativa do Dia

o Internacional da Mulher
Dos Srs. Antônio Aureliano, Jair Siqueira, Lael Varella e
Raul Belém, Deputados Federais, agradecendo convite para a
solenidade de entrega do titulo de Cidadão Hono'ario do
Estado de Minas Gerais ao Prof. Radi Macruz.

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

da 4g Brigada de Infantaria Motorizada; do Cel.-Inf. Wilson
Gonçalves Ribeiro Gomes, Chefe do Estado-Maior da 4a Brigada
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de Infantaria Motorizada; e dos Srs. José Romualdo Fialho
Cronemberger, Prefeito Municipal de Carmo do Rio Claro,
Maurício Brandi Aleixo, Conselheiro do Tribunal de Contas do
Estado, e Fábio Eugênio Ferreira Lima, Secretário Adjunto da
Habitação, agradecendo o convite para a solenidade de
entrega do titulo de Cidadão Honorário do Estado de Minas
Gerais ao Prof. Radi Macruz e associando-se à homenagem ao
agraciado.
Da Sra. Ana Luiza Machado Pinheiro, Secretária da Educação,

e dos Srs. Jader Pinto de Campos Figueiredo, Superintendente
do IBAMA-MG, e Fábio Eugênio Ferreira Lima, Secretário
Adjunto da Habitação, agradecendo o convite para comparecer
à reunião especial comemorativa do Dia Internacional da
Mulher.
Do Sr. José Arantes Filho, Presidente da Câmara Municipal

de Soledade de Minas, comunicando a posse da Mesa Diretora
dessa Casa eleita para o exercício de 1996-
Do Sr. João Batista dos Mares Guia, Secretário Adjunto da

Educação, agradecendo o convite para participar do Ciclo de
Debates - A Reforma Administrativa no Estado de Minas
Gerais,

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

proposições:
PROJETO DE LEI Wg 717196

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel ao
Município de Catas Altas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer
reverter ao Município de Catas Altas imóvel de propriedade
do Estado, situado no lugar denominado Lavrado da Vila Catas
Altas, nesse municipio, constituído de terreno com área
total de 2.000m2 (dois mil metros quadrados), com Som
(cinqüenta metros) de frente por 40m (quarenta metros) de
lado, confinando, pelos lados e pela frente, com propriedade
de doadores e herdeiros de Argemiro Pereira da Cunha,
conforme escritura pública nQ 19.079, registrada a fls. 163
do Livro 3-AA do Cartório de Registro Geral de Imóveis da
Comarca de Santa Bárbara.
Parágrafo único - O imóvel mencionado no caput° deste

artigo destina-se à construção de um posto de saúde-
Art. 22 - O imóvel reverterá ao patrimônio 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. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Mauri Torres
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Justificação: O terreno objeto da reversão a que se refere
a propositura destinava-se á construção de um grupo escolar.
Por encontrar-se em local distante do centro da cidade e
pelo fato de parecer técnico do Estado considerá-lo pequeno
para tal finalidade, o então Prefeito deves de Faria, com o
apoio da comunidade, decidiu desapropriar outra área,
central, para construir o referido grupo escolar, hoje
Escola Estadual Alzira Ayres Pereira.
Com a reversão objetivada, intenta a Prefeitura Municipal,
valendo-se de recursos que estão sendo solicitados à
Companhia Vale do Rio Doce, erguer no referido terreno um
posto de saúde que ofereça à população boas condições de
atendimento.
Por tratar-se de iniciativa de elevado alcance social,

espero contar com o indispensável apoio dos nobres pares
Para efetivá-la por intermédio deste projeto de lei-
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

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

PROJETO DE LEI No 718/96
Dispõe sobre medidas a serem adotadas pelo Estado para

melhorar as condições nutricionais da população.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O Estado adotará medidas com o objetivo de

melhorar as condições nutricionais da população.
Art. 2Q - As medidas a que se refere esta lei serão

efetivadas por meio de:
- campanhas de orientação para o uso de cardápios de

baixo custo e de alto valor nutritivo em entidades
assistenciais, escolas, estabelecimentos de internação
coletiva e outros;
II - campanhas de utilização de produtos regionais e

sazonais pela população;
III - incentivo à doação, para entidades assistenciais, de

alimentos preparados ou "in natura por entrepostos e
estabelecimentos comerciais, industriais e outros;
IV - incentivo a municipios para que desenvolvam programa

próprio de complementação alimentar de baixo custo;
V - realização de outras atividades que atendam aos

objetivos citados no art. 1.
Art. 3 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei
correrão por conta de:
1 - recursos orçamentários dos órgãos responsáveis pela

execução desta lei;
II - doações e legados;
III - outras fontes.
Art. 4 - Esta lei será regulamentada no prazo de 180
(cento e oitenta) dias contados da data de sua publicação.
Art. s - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996-
Luiz Antônio Zanto
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Justificação: A 1 Conferência Internacional sobre Nutrição,
realizada em Roma, em dezembro de 1992, reconheceu que a
pobreza, as privações, a desigualdade social e a deficiência
educacional são as bases da má nutrição e da fome.
Salientou-se, nessa conferência, a importância do
atendimento das necessidades básicas humanas, especialmente
em relação aos aspectos nutricionais, para se implementar
política de desenvolvimento socioeconõmico. Assim, a
conferência produziu uma declaração mundial visando à
solução dos graves problemas de desnutrição. Aprovou-se
estratégia de ação que diz respeito ás bases técnicas e
cientificas para a adoção de planos nacionais de alimentação
e nutrição como forma de garantir que, até o ano 2000, todas
as pessoas recebam adequado aporte de nutrientes.
No Brasil, a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Fome
e a Segurança Alimentar, instaurada há algum tempo no
Congresso Nacional, apurou ser extremamente difícil para
razoável parcela dos brasileiros o acesso à ingestão
calôrico-protéica em níveis aceitáveis. Reconheceu-se a
necessidade de implementar medidas que garantam o consumo
diário de alimentos que satisfaçam as necessidades
nutricionais da população.
O estado nutricional dos brasileiros, se compararmos com c

de outros povos, é bastante insatisfatório.
Minas Gerais, infelizmente, não foge á regra, seja em razão
de suas desigualdades socioeconõmicas regionais, seja em
razão da existência de bolsões de pobreza encravados em
regiões mais desenvolvidas.
E oportuno lembrarmos que a erradicação da pobreza e a
redução das desigualdades regionais são objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil, expressos na
Constituição de 1988.
Experiências realizadas por algumas entidades têm nos

mostrado que os alimentos podem ser mais bem aproveitados,
utilizando-se não só formas alternativas em seu preparo,
mas, sobretudo, no emprego, por exemplo, de partes de
vegetais normalmente não usaaas cotidianamente, como os
talos.
A guisa de ilustração, podemos afirmar que as folhas secas
da mandioca são ricas em ferro, e é conhecido o alto teor de
cálcio existente nas cascas dos ovos. Tais alimentos podem,
se adequadamente manipulados, ser usados para enriquecer a
alimentação de uma família que careça de recursos.
E razoável o número de alimentos ricos em nutrientes que a
culinária tradicional desconhece, ou pouco emprega.
Reconhecido, também, é o fato de que a utilização sazonal
dos alimentos, ou o seu consumo coincidente com a época em
que há maior oferta desses, é fator que reduz seu custo. E
razoável que, em tais períodos, seja seu consumo estimulado
Constatamos, ainda, que a cultura influi de forma cabal na
escolha, na aceitação e no modo de consumo de certos
alimentos-
Manter a população informada a respeito de recursos de que
ela possa, espontaneamente, lançar mão, faz parte de uma
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política cujos reflexos podem levar a significativa mudança
de hábitos, com grande proveito para a população. -
Resta apontarmos como caminho para se combater a carência a
possibilidade de doação de alimentos, em condições de
aproveitamento, às entidades assistenciais.
A introdução de novos hábitos alimentares que, embora sejam
de menor custo, preservem a aquisição de substâncias
nutritivas essenciais poderia ser de especial interesse se
atingisse as populações de menor poder aquisitivo.
Pelos motivos expostos, temos a certeza de que esta
proposição, transformada em norma jurídica, amenizará a
condição de pobreza e desnutrição do povo em nosso Estado.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira, para
Parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 719196
Declara de utilidade pública a Cooperativa Educacional de

Viçosa Ltda. - COEDUCAR -, com sede no Município de Viçosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pú: ica a Cooperativa
Educacional de Viçosa Ltda. - COEDUCAR -, com sede no
Município de Viçosa.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em Contrário.
Sala das Reuniões. 20 de março de 1996.
Emano Batista
Justificação: A COEDUCAR foi criada com a finalidade de
garantir a seus cooperados tranqüilidade permanente com
relação à educação de seus filhos e demais dependentes.
Promove ensino de bom nível e incentiva a participação
necessária das famílias em todas as fases da educação dos
f 11 hos -
E público e notório que, infelizmente, a escola pública
está falida e a escola particular é inatingível para a
maioria do povo brasileiro. Assim, esperamos contar com o
apoio dos pares para a aprovação deste projeto, cuja
pretensão é justa e digna de ser imitada.
- 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.

NQ 1.173/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Aurora das Alterosas, localizada no Município de
Alterosas, por seus nove anos de existência.
NQ 1.174/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Inconfidência e Liberdade, localizada no Município
de Ouro Branco, por seus 15 anos de existência.
NO 1.175/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja



630

Maçônica União Carmelitana, localizada no Município de Monte
Carmelo, por seus 59 anos de existência.
NQ 1.176/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Acácia do Bora, localizada no Município de
Sacramento, por seus dez anos de existência.
Ng 1.177/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Amor e Justiça, localizada no Município de
Paracatu, por seus 12 anos de existência.
NQ 1.178/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Acácia Varzeapalmense, localizada no. Municipio de
Várzea da Palma, por seus 11 anos de existência.
NQ 1.179/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Trinta e Um de Março, localizada no Município de
Patrocínio, por seus 19 anos de existência.
NQ 1.180/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Luz da Salvação, localizada nesta Capital, por seus
12 anos de existência.
Ng 1.181/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Vigilantes da Justiça, localizada nesta Capital,
por seus 11 anos de existência.
Ng 1.182/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Caridade de Montessantense, localizada no Município
de Monte Santo de Minas, por seus 100 anos de existência.
NQ 1.183/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Cavaleiros de São Tiago, localizada no Município de
São Tiago, por seus sete anos de existência. (- Distribuídos
à Comissão de Educação.)
NQ 1.184/96. do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas com vistas à construção de uma
ponte sobre o rio Alcobaça, no Município de Maxacalis.
NQ 1.185/96, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas com vistas á construção de um
matadouro, no Município de Nanuque. (- Distribuídos á
Comissão de Administração Pública.)
NQ 1.186/96, da Comissão de Educação, Cultura. Desporto e
Turismo e Lazer, solicitando seja formulado apelo à
Secretária da Educação com vistas a que seja enviada a esta
Casa a relação dos municípios com falta de vagas nas escolas
e que se prestem informações sobre o total de alunos que não
conseguiram se matricular e sobre quais providências o
Estado pretende tomar para resolver essa situação. (- A Mesa
da Assembléia.)
Ng 1.187/96, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja
formulado apelo ao Conselho Estadual de Trânsito com vistas
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a que se permita a aprendizagem de direção veicular nas
rodovias. (- A Comissão de Defesa Social.) -
- Sã,- também encaminhados à Mesa requerimentos dos
Deputaoos Miguel Martini (2), Carlos Murta e Alvaro Antônio.

COMUNXCAÇÔES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Wanderley Ávila e Simão Pedro Toledo.
Oradores Inscritos

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

Agostinho Patrús, senhores membros da Mesa, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, meus senhores, minhas senhoras, subo a esta
tribuna para fazer uma denúncia que não gostaria de fazer.
Entretanto, diante dos fatos e da conseqüente tristeza tanto
do povo belo-horizontino quanto dos visitantes de nossa
Capital, eu a faço- Já é notório que a nossa cidade, a
terceira Capital do Pais, é, talvez, a mais mal sinalizada
do Brasil. Isso é um absurdo, 0 visitante que chega à nossa
cidade fica totalmente perdido, totalmente baratinado, em
nossas ruas. Não há placas que direcionen para os bairros,
e, quando existem, elas apontam a direção e depois não
apontam mais. Eu, que já moro aqui desde 1967 - mudei-me
para cá com 17 anos de idade e estou com 46 -, ás vezes fico
perplexo em nossas ruas, porque até pessoas que moram aqui
há muito tempo podem se perder dentro desse emaranhado de
informações e desinformações que temos em nossa Capital. Por
exemplo, na Av. Pedro II, há uma placa que aponta aPampulha
para a direita. Você entra e não há outra placa dizendo que
tem que contornar à esquerda para a Av. Carlos Luz. Assim
são as placas indicativas para o , centro, para os bairros,
para as BR5, para os retornos. E necessário dizer que, há
muito tempo, funcionava nesta Capital um órgão chamado
METROBEL, que, durante um período da nossa História, foi
totalmente ocupado por pessoas de ideologia marxista-
leninista. Por incrível que pareça, essas pessoas que
dirigiram a METROBEL tinham ódio das pessoas que possuem
carro, razão pela qual é quase impossível fazer qualquer
tipo de retorno em nossa cidade. As vezes temos que
prosseguir dirigindo por mais 6km ou 10km, para conseguir
retornar. Esta tornou-se uma cidade desumana para Quem
possui veículos, porque é quase intransitável, sem contar
que, no decorrer dos tempos, a multiplicação de veículos foi
muito grande.Não temos uma malha viária metropolitana capaz
de atender á demanda dos que trafegam em nossas ruas e
avenidas. Sinceramente, não gostaria de falar qualquer coisa
contra nosso Prefeito sem que ele tivesse a oportunidade de
se defender. Por isso deixo essa resoonsabilidade aos
vereadores. Mas é de se lamentar que não se veja, em termos
de obras em nossa Capital, nenhuma realização dessa
administração.
As 18 horas, para os que moram na região da Pampulha, na
Zona Norte, é quase possível andar em cima dos õnibus,
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tamanhas são as filas que eles fazem ao conduzir o povo que
volta do trabalho. O mesmo acontece no período da manhã.
Lembro-me bem que, há dois ou três anos, por iniciativa do
então Governador Hélio Carda, apresentou-se um projeto em
que se propunha realizar uma obra denominada 'minhocão".
Seria uma Av. Antônio Carlos sobre a outra - o mesmo que a
linha vermelha no Rio de Janeiro. Apresentou-se também um
projeto para a criação do Veiculo Leve sobre Trilhos - VLT,
que iria, sem dúvida, desafogar, em muito, o tráfego da Av.
Cristiano Machado. Depois de estudado e comprovado
verificou-se que tratava-se de um método barato e económico
que não poluiria a cidade. Os passageiros teriam poltrona e
ar condicionado. Esses trilhos ficariam na mesma margem, e
no mesmo nível do asfalto, portanto não atrapalhariam o
trânsito.
Essas duas obras de tamanho vulto foram impedidas pela má-

vontade da atual administração. O que temos em nossa cidade?
Sem dúvida, temos muita filosofia, muita vontade de que o
povo seja feliz, mas, na realidade, temos uma cidade sem
realizações, em comparação com outras capitais brasileiras.
Não ficamos só nisso. Temos uma cidade mal sinalizada e
desumana para quem possui carro. Para aqueles que andam a
pé, nem se fala. Para aqueles que possuem carro, volto a
dizer, parece que havia uma certa repugnância por parte dos
Diretores da METROBEL naquela época, fazendo tantos meios-
fios que quase não há retorno para os motoristas.
Volto a repetir, para que fique bem gravado na mente
daqueles que estão me ouvindo e daqueles que irão ler, no
"Minas Gerais", este pronunciamento, que esta é a Capital
mais mal sinalizada de nosso Pais. Em São Paulo, querendo
sair para Curitiba, você não se perde. Também no Rio de
Janeiro, em qualquer bairro onde você se encontre, é fácil
chegar ao centro, pela Av. Brasil, pelos túneis, e achar
qualquer saída de estrada.
Belo Horizonte é uma cidade sem sinalização onde até o
próprio belo-horizontino se perde, quanto mais os que nos
visitam. Queremos, numa crítica construtiva, chamar a
atenção da administração da Capital mineira, para que neste
pouco período que lhe resta - porque caminhamos para as
próximas eleições municipais - que ela se volte para duas
obras simples: permitindo que a cidade seja mais humana
também para aqueles que possuem carro. Sinalizem-na; porque
a falta de sinalização tem sido motivo de vergonha para o
povo belo-horizontino e para todo o povo mineiro. Muito
obrigado.
O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
hoje, o Presidente desta Casa estará designando uma comissão
parlamentar de inquérito para apurar possível negligência da
Secretaria de Segurança Pública na condução dos inquéritos
referentes à atuação do autodenominado "Grupo Reação,
formado por policiais e ex-policiais civis. Em vista disso,
gostaria de fazer uma reflexão sobre um ato de que
participei na última sexta-feira e que me abalou
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profundamente. Estive na celebração eucarística, no local da
Chacina do Taquaril, bem no alto do bairro. Estive num lado
do altar, onde o chão ainda estava manchado de sangue das
três crianças assassinadas.
E interessante notar um contraste. De um lado do morro,

via-se a miséria e a pobreza daquele grande aglomerado
urbano que é o Taquaril; de outro lado, tínhamos uma vista
muito bonita de montanhas; ao longe, podíamos ver Nova Lima,
de uma beleza impar e, no meio, o sangue das três crianças.
Durante a celebração que a todos emocionou, vimos patente,
nos membros das pastorais da Igrejas Católica e nos de
Igrejas de outras denominações que estavam ali presentes,
bem como nos de entidades de direitos humanos, o desejo, o
clamor para que tais crimes fossem apurados.
Numa cruz armada do lado do sangue daquelas crianças,

víamos expresso no rosto, na fisionomia, nas palavras de
todos, o desejo de justiça e a critica dura a um ato tão
vil, criminoso e abusivo de qualquer noção de consciência
humana que possamos ter.
Diante daquele quadro e daquele contraste de tamanha
violência, víamos tais marginalizações, fruto da miséria,
fruto de mentes insanas e fruto de uma pequenez muito
grande, daqueles que deveriam dar segurança aos cidadãos.
Venho aqui, em nome daquele ato, pedir aos colegas
Deputados e Deputadas que não se furtem, que estejam aqui
presentes no momento em que estivermos apreciando o despacho
da criação da CPI. Seria uma forma mínima de sermos
solidários com aqueles jovens que foram assassinados, de
sermos solidários ao clamor das entidades religiosas e da
sociedade civil, que querem a apuração do fato.
Hoje, a gente assiste, abismado e perplexo, aos

desencontros de informações promovidos pelas autoridades que
têm o dever de apurar tal chacina. De um lado, em
determinado momento, arrumam um psicopata como bode
expiatório; de outro, já falam que têm o carro da policia
que foi usado no crime, mas, ao mesmo tempo, periciam 30 ou
60 carros; de outro lado, afirmam que já estão no encalço e
já sabem quais são os criminosos. E a gente vê que estão
lançando uma cortina dE fumaça para dificultar a
investigação. Isso, porque tais crimes ferem interesses de
dentro do próprio aparato policial.
Por isso, apelo, colegas Deputados, para que essa CPI seja

formada, e seus trabalhos se iniciem rapidamente. O papel
dessa Comissão será garantir que tais denúncias não fiquem
internas dentro da corporação policial. Este Poder
Legislativo precisa dar uma resposta a tais crimes e tais
atrocidades. Vimos o que aconteceu no ano passado, e, até
hoje, os criminosos que ameaçaram e explodiram bombas em
jornais, casas de pessoas e cinemas, ainda não foram
encontrados nem os inquéritos relativos a esses crimes
concluídos. Será que tal chacina, da qual o Governador tomou
conhecimento na Argentina pelos jornais - fato que foi
denunciado pela imprensa internacional da Europa e da
América do Norte - não terá uma resposta firme desta Casa?
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Solicito que cada colega Deputado permaneça em Plenário e
não se omita nessa questão. Precisamos ter, hoje, a formação
de uma CPI, para que seja dada uma resposta firme edecidida
do Poder Legislativo. Vemos, claramente, que a própria
imprensa estadual, em editoriais, vem defendendo a formação
da CPI, como vimos no "Diário do Comércio', no "Estado de
Minas', defendendo que a solução para transparência e
publicidade dos inquéritos, para que saiam dos espaços
internos da corporação, é a formação de uma CPI, é esta Casa
entrar no debate e não se omitir.
Ironicamente, o próprio grupo que se auto-denominou "Grupo
Reação', no jornal "Estado de Minas' de ontem, também
defendeu a formação da CPI. Se os criminosos defendem a
formação da CPI, por que esta Casa vai se omitir? Sabemos
que interesses serão atingidos, que grupos organizados á
sombra da lei e da sociedade vão ser desmascarados. Nossa
resposta, entretanto, não pode ser o medo nem posições
timidas. Tem que haver firmeza na apuração. CPI já.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wanderley

Ávila.
O Deputado Wariderley Avtla - Sr. Presidente, demais membros
da Mesa, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, no final do ano
passado, o projeto de autoria do Governador Eduardo Azeredo,
que por suas caracteristicas ficou conhecido como "Robin
Hood', transformou-se na Lei ng 12.040 e começou, a partir
deste ano, a estender seus benefícios a uma grande parcela
de municípios de Minas Gerais.
A lei dispõe sobre a distribuição da parcela de receita do
produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios, e
sua iniciativa é o resultado de sérios estudos promovidos
pela administração estadual no sentido de proporcionar aos
municípios com menos recursos a oportunidade de terem
aumentadas as parcelas do ICMS, sem que a tributação sofra
alterações, graças aos novos critérios estabelecidos para
sua distribuição.
Tal corno o lendário herói, a Lei nQ 12.040 "tira um pouco

de poucos para dar muito para muitos', segundo definição do
próprio Governador. A redistribuição da riqueza gera
investimentos em áreas prioritárias como educação e saúde,
tão deficientes nos pequenos municípios. Permite a cração
de novas frentes de trabalho e, conseqüentemente. o
surgimento de uma vida mais digna para o trabalhador. A
geração de empregos nos municípios mais pobres contribuirá
de forma indireta para a diminuição do fluxo migratório que
tanto agrava os problemas nas cidades de maior porte. Com a
diminuição do ónus com as demandas sociais, os maiores
centros urbanos podem investir em outras áreas e dar
continuidade ao seu processo de desenvolvimento Essa é a
grande diferença entre a lenda e a realidade.
Se as cidades maiores terão os benefícios da lei em longo
prazo, as menores já começam a sentir suas conseqüências. Em
constante convívio com Prefeitos, posso afirmar que sou
testemunha do grande bem que a lei vem fazendo ás populações
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carentes e da alegria dos governantes municipais em poder
proporcionar às suas comunidades melhoria da qualidade de
vida. A construção de escolas, creches, ginásios
poliesportivos, em muitos municípios, é o resultado da
mudança na distribuição do ICMS. E cada escola construída é
um avanço na medida em que atende às expectativas da
comunidade e contribui para a diminuição do analfabetismo,
cujo índice é assustador em algumas regiões do nosso Estado.
Com a criação de creches, é dada às mulheres a oportunidade
de se colocarem no mercado de trabalho, aumentando a renda
e, conseqüentemente, o padrão de vida da família.
Abraçando com força a causa da justiça social, o Governador
de Minas estabelece normas que visam promover o
desenvolvimento geral do nosso Estado. A criação de
administrações regionais é a pré-visão desse progresso. A
descentralização do poder permite que cada região estude
suas deficiências e as melhores formas de combatê-las.
Contando com mais recursos, os pequenos municípios poderão
tornar viáveis essas soluções. Os investimentos que se farão
na agricultura gerarão lucros que, se aplicados em educação,
saúde e preservação do meio ambiente, acumularão pontos no
repasse do ICMS.
Retorno de uma viagem que fiz à Argentina, corno
representante da Assembléia Legislativa na comitiva que
acompanhou o Governador de Minas àquele País. Eu, que já
conhecia a retidão e a honesta postura de Eduardo Azeredo
como cidadão e homem público, tive agora a oportunidade de
observar seu trabalho no sentido de mostrar Minas lá fora.
Mineiro orgulhoso de sua terra, nosso Governante agiu como
um perfeito embaixador dos nossos costumes e tradições.
Ele mostrou Minas sem entregá-la. Procurou parcerias sem se

render à guerra fiscal, com dignidade marcante de autêntico
mineiro, sem ufanismo exagerado e inconseqüente. Eduardo
Azeredo tem sido coerente em todas as suas ações. Estabelece
normas internas que promovem a igualdade social. Mostra ao
mundo o que Minas tem de melhor, seu potencial turístico,
seu parque industrial aberto a novos investimentos.
A principal meta da Lei ng 12.040 é promover a justiça
social e o fim da desigualdade existente neste extenso
Estado. Mas todos os seus benefícios estão sendo possíveis
graças à clarividência do Governador Eduardo Azeredo. Sua
capacidade administrativa aliada a um alto espirito
humanitário, qualidades Que se destacam em todas as suas
ações políticas, são responsáveis por mudanças que abrem
novas perspectivas para todos os mineiros.
Cumpre-me ressaltar a importante participação desta Casa,
cujos parlamentares entenderam a importância do projeto
"Robin Hood" enviado pelo Governador e votaram por sua
aprovação. Sem essa valiosa participação, os municípios mais
pobres de Minas Gerais não teriam a oportunidade de
concretizar planos e de abrir caminhos para seu progresso e
modernização.
E que os heróis que povoaram nossa juventude invadam a
história, trazendo seus lemas de igualdade e justiça, Não
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somente Robin Hood, mas todos os outros são muito bem-
vindos. -
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos

Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente, Deputado
Agostinho PatrCjs, Que, com muita honra, preside esta
reunião, nesta tarde, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
membros da imprensa, visitantes, mais uma vez, a grande
imprensa estadual, através do jornal 'Diário da Tarde", vem
noticiar trágicos acidentes ocorridos nas estradas de Minas
Gerais, levando à morte 15 pessoas. Esses acidentes têm sido
por demais noticiados e têm merecido a atenção desta Casa
Legislativa. Na semana passada, por iniciativa do Deputado
Antônio Roberto e por nossa iniciativa, promoveu-se o
primeiro dos debates que pretendemos fazer com autoridades
estaduais e autoridades ligadas ao Governo Federal, através
do DNER, para discutir, dialogar e encontrar soluções
urgentes para essa violência que hoje existe no trânsito
urbano e intermunicipal de nosso Estado.
Não é possível convivermos, dia a dia, com problemas dessa
natureza. Não é possível convivermos com o fato de que as
nossas estradas não oferecem a mínima segurança para quem
nelas transita e de que Minas Gerais ainda ocupa e
continuará ocupando, sempre, o primeiro lugar nos acidentes
com morte, neste Pais.
Ouvimos do DER-MG as dificuldades e as limitações que
enfrentam. O que nos oferecem é uma alternativa caseira, ou
seja, convénios com os municipios, para melhorar o estado de
conservação das estradas estaduais. Mas deixou-nos
Preocupados a posição do DNER e dos seus engenheiros, que
nos afirmaram, categoricamente, não existirem recursos para
os devidos reparos que as nossas estradas e BRs precisam. E,
dentro deste aspecto, queremos parabenizar o Governador
Eduardo Azeredo pela sua posição firme em cobrar do Governo
Federal um tratamento diferenciado para o nosso Estado.
Queremos parabenizar, também, alguns Deputados Federais que
estão sensíveis a esses problemas e também cobram,
insistentemente, do Governo Federal, um tratamento
diferenciado para o nosso Estado. Ficar da forma que está é
que não pode. Vemos, diariamente, _a grande imprensa noticiar
acidentes fatais, levando intranquilidade ao nosso povo.
Mas, Sr. Presidente, Srs Deputados, o assunto principal
que nos trouxe, hoje, a esta tribuna, refere-se a um
documento que recebemos do Senador Arlindo Porto, no qual
ele mostrou, claramente, os caminhos que os Deputados
Federais e, também, os nossos Deputados Estaduais deverão
percorrer, na capital brasileira, em busca de alternativas,
de convênios e de recursos para solucionar os inúmeros
problemas que são constantemente abordados nesta tribuna e
que, na maioria das vezes, ficam sem resposta.
Na semana passada, fui procurado, em meu gabinete, por um
lobista que nos mostrava as facilidades que ele tinha, em
conseguir recursos para os setores de saneamento básico,
alimentação escolar, equipamentos de hospitais e construção
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de unidades hospitalares e escolares. Fiquei impressionado
com as facilidades que ele descortinava à minha frente para
conseguir recursos para os municípios pobres de Minas
Gerais. E, através desse documento do Senador Arlindo Porto,
podemos ver que Brasília oferece um sem-número de
oportunidades para que possamos agir, independente dessa via
tortuosa dos lobistas, a fim de conseguir recursos para os
municípios mineiros. Para que os senhores tenham uma idéia,
o Programa da Comunidade Solidária, que é coordenado pela
Sra. Ruth Cardoso e que prevê o combate à fome e à pobreza
no Pais, teve, no ano de 1995, recursos da ordem de
R$2.624.000.00000 distribuídos no programa de alimentação,
saúde e nutrição. Esse programa é essencial aos municípios
pobres de Minas Gerais, pois observamos que os municípios do
Norte e do Noroeste têm uma taxa de mortalidade infantil
igual ou superior à do Nordeste. Programas de
desenvolvimento rural com recursos para dar assistência ao
trabalhador rural e programas de promoção social são muito
importantes. Geração de Empregos e Renda é um programa que
vem se associar ao programa do Ministério do Trabalho -
PROGER - e que prevê financiamentos aos pequenos artesãos,
às microempresas e aos trabalhadores rurais. Sou testemunha
de que municípios mineiros, através do PROGER, tiveram
dinheiro para financiar os trabalhadores rurais. Acho que o
que falta é que nós. Deputados Estaduais, embora tenhamos a
nossa limitação de atuação restrita ao Estado, temos que ter
um contato maior com essa organização federal para que
possamos oferecer alternativas a esses municípios, e não
ficarmos cobrando do Governo um atendimento que, hoje, é
praticamente impossível devido à dotação orçamentária do
nosso Estado. Isso também vai servir aos próprios Deputados
Federais que, às vezes, passam os quatro anos conhecendo
apenas os corredores do Congresso Nacional
Acho que o Senador Arlindo Porto promove uma grande ajuda
aos Deputados Estaduais, aos Federais e às associações de
municípios, para que tomem conhecimento e não fiquem de
braços cruzados esperando que o Governo os socorra. E
preciso ação nesse momento; é precisr inovar; é preciso
ousar, porque, realmente, a situação c: Estado não é boa. E,
olhem que o Estado de Minas é um dos que está em melhor
situação entre os Estados brasileiros. Precisamos aprender a
Percorrer esses caminhos para trazer a ajuda necessária aos
pobres municípios mineiros. Muito obrigado.
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anderson

Adauto.
O Deputado Anderson Adautot - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, ouvi atentamente as colocações do Deputado Durvai
Angelo sobre a chacina do Taquaril. A minha intenção,
inicialmente, era fazer um apelo ao nobre Deputado Líder do
PT para que ele não apresentasse o seu pedido de abertura de
CPI hoje, exatamente porque, no meu entendimento, se a
Policia Civil quer realmente investigar, quer realmente
trazer para o conhecimento da população mineira, da
população brasileira e de todo o mundo - a chacina teve
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repercussão em nível internacional -, teremos algum
resultado em pouco tempo. -
No meu entendimento, na minha avaliação, não poderiarnos, de
forma alguma, aqui na Casa, dar um tratamento partidarizado
a essa questão, em que o PT quer - e não sabemos os reais
motivos, se só os da investigação ou se há um outro motivo
por trás - a abertura de uma CPI. Eu assinei o documento
pedindo a instalação da CPI e estou de acordo com ela, mas,
como dizia, acredito que seja fundamental para a Secrëtaria
da Segurança Pública um pouco de tempo. Como hoje é quarta-
feira, e a próxima semana é Semana Santa, ia pedir ao Líder
do PT que apresentasse o seu pedido após a Semana Santa,
para que a Secretaria da Segurança Pública tivesse um pouco
mais de tempo para fazer as investigações necessárias à
elucidação do crime.
Enquanto aguardava o momento de usar a palavra, pude

constatar que houve uma reação do grupo do Governo, fazendo
um trabalho para que as assinaturas fossem retiradas e não
houvesse a CPI. No meu entendimento, esta Casa não pode e
não deve tratar de um assunto tão sério dessa forma. A Casa
deveria esperar um pouco mais - e esse um pouco mais seria
imediatamente após a Semana Santa -, aguardar os
acontecimentos e, até lá, se a Secretaria da Segurança
Pública não apresentasse nenhum avanço nas investigações, ai
sim, acredito que não só o PT, não só os Deputados que
assinaram e deram o número mínimo para que a CPI pudesse ser
instaurada, mas a Assembléia como um todo, com a presença de
todos os partidos que fazem parte desta Casa, deveríamos
todos os 77 Deputados assinar o pedido de CPI, porque um
crime tão covarde, que teve repercussão internacional, não
poderia ficar e cair no esquecimento, como aconteceram com
as bombas em Belo Horizonte no ano passado.
O apelo que queria fazer ao Líder do PT, faço ao Presidente

deste Poder, para que ele não receba e não leia nem o pedido
de CPI do PT nem o pedido de retirada de assinaturas que foi
coordenado por outro grupo. Esse assunto deveria repousar
até o fim da Semana Santa. Após a Semana Santa, a Casa
deveria analisar com extremo rigor a chacina do Taquaril.
São essas as minhas palavras. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio

Roberto.
O Deputado Antônio Roberto - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, representantes da imprensa, senhores, senhoras,
ao ocupar esta tribuna para ressaltar a memória dos 30 anos
do Partido do Movimento Democrático BraiieirÕ, sinto-me
jubiloso como um ceifeiro que volta alare para sua casa,
depois de ter colhido suficientes feixes para o sustento,
verdadeiramente fruto do seu suor. Falar dos 30 anos do
PMDB, antes, então, N1DB, não é algo singelo, mas um ato
profundo e cheio de responsabilidade. E fico muito à vontade
Porque, como de casa que sou, milito nesta portentosa sigla
desde a reorganização do movimento em 1975.
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O PMDB, historicamente, sempre se posicionou em favor da
democracia, na defesa de que o poder realmente sempre emane
do povo. E não com menor cuidado, o partido resistiu a todo
custo ao regime militar. No contexto do bipartidarismo, o
MDB era quem de fato e de direito existia para combater a
ARENA, a qual trazia sob suas asas o regime autoritário e da
ditadura militar. No combate ao totalitarismo, à injustiça
social, á violência contra as idéias e às atrocidades
físicas contra o povo indefeso, o nosso partido empunhava a
bandeira de compromisso com a liberdade e a cidadania.
O que muitos insistem em chamar" Revolução de 64" nós ainda
Preferimos entender como "o golpe de 64", sim, porque a
verdadeira revolução se faz com o povo e no seio do povo.
Não se realiza revolução contra a própria nação, como um
néscio que derruba o próprio patrimônio. Naquele contexto
de totalitarismo, quando fomos pisoteados, amordaçados e
perseguidos, não nos demos por vencidos; antes, pelo
contrário, unimo-nos ao povo, sempre ocupando os espaços
Públicos, compartilhando com o poeta Castro Alves a sua
célebre colocação: "A praça é do povo, como o céu é do
condor.
O PMDB sempre foi um partido de gente progressista,

aguerrida e voltada aos menos favo —:idos de nossa terra. Um
partido de idéias e de ideais. Os mais resistentes ao regime
militar pertenciam ao PMDB. Temos vários exemplos a citar,
mas, na exigüidade do tempo que nos norteia, não poderíamos
deixar de relembrar nomes como Ulysses Guimarães e Teotõnio
Vilela. Ulysses acabou recebendo o titulo de "Senhor
Diretas", pela sua bravura e insistência pela democracia.
Teotõnio, mesmo com a saúde debilitada, não abandonou a
luta, e foi intitulado "Menestrel das Alagoas", porque sua
poesia cantava a liberdade de um povo que ansiava por ela.
Hoje, quando o PMDB completa 30 anos de existência, seria
inverdade afirmar que todos os filiados ao partido carregam
consigo o mesmo espirito, as mesmas marcas, a mesma
história, a mesma tradição. Entretanto, sinto que os
peemedebistas históricos e de compromisso com o Pais têm se
posicionado com firmeza contra as mazelas da política e se
rendido a cada momento à soberania popular.
Estar filiado hoje ao PMDB, imbuído do espirito histórico e

consciente da participação ativa ao lado de nossa gente, é
motivo de glória e regozijo, é poder repousar a cabeça no
travesseiro e adormecer tranqüilo, ciente do dever cumprido
no dia-a-dia. Comparar o PMDB à Fênix da mitologia egípcia,
que, mesmo depois de queimada, renascia das cinzas, ainda
não é tudo para simbolizar a sua imortalidade. A nossa
missão por um Brasil melhor a cada dia se eterniza nas ações
de cada um, do mais simples cidadão ao mais ilustre homem
desta nação. E que os 30 anos do PMDB se repitam
continuamente, porque este partido não está simplesmente na
história do Brasil; sobretudo, o PMDB faz a história do
Brasil. Aspirando à justiça social, à liberdade de
expressão, à igualdade e à fraternidade entre os homens que
fazem a grandeza deste pais.
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* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente e Srs. Députados,
o nosso interesse é pela apuração da chacina do Taquaril.
Quando demos entrada ao pedido de constituição de CPI,
tinhamos a certeza de que esta Casa não teria instrumentos
técnicos para tal apuração- Mas o debate público envolvendo
a sociedade forçaria os órgãos próprios a apurarem os
crimes. O requerimento em que solicitamos instauração de CPI
conseguiu 31 assinaturas de colegas Deputados. Conscientes,
os colegas assinaram com responsabilidade, sabendo o que
estavam fazendo, com a certeza do alcance de tais
assinaturas e de que estavam dando apoio à CPI. Temos
conhecimento de que um requerimento com quase dez
assinaturas de Deputados que estão retirando seus nomes da
CPI está de posse da Mesa desta Casa. Os nomes estão
colocados, mas não sei quais são ainda. Deputado Raul Lima
Neto. Diante desse apelo do Deputado Anderson Adauto e de
conversas com o Lider do Governo nesta Casa. Deputado Romeu
Queiroz, para pedirmos que venha aqui, amanhã, o Sr.
Secretário da Segurança Pública a fim de prestar
esclarecimentos, concordamos com o apelo do Deputado
Anderson Adauto para que não se aprecie nada da CPI até
amanhã. Com esse gesto estamos querendo demonstrar que
queremos apuração, que queremos a verdade do fato. Concordo
com o apelo do Deputado Anderson Adauto desde que haja um
acordo de Lideranças, porque é o entendimento do Regimento.
Queremos que a verdade venha à tona sem desgaste do Governo.
Amanhã, após os esclarecimentos do Secretário, veremos qual
será nossa compreensão.
O Sr. Presidente - A Presidência acata o entendimento das
Lideranças a respeito da CPI e providenciará o convite ao
Secretário da Segurança-

2g PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

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

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
Nos termos do inciso II do art. 287 do Regimento interno,
esta Presidência determina o arquivamento dos Projetos de
Lei ns 441 e 442/95, de autoria do Deputado Gil Pereira, em
decorrência da aprovação do parecer pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nQ 174/95.
Sala das Reuniões, 26 de março de 1996.
Agostinho Patrús, Presidente.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
Esta Presidência apresenta resposta à questão de ordem
formulada pelo Exmo. Sr. Deputado Durvai Angelo na 82a
Reunião Extraordinária, quando indaga sobre os critérios
utilizados por esta Presidência para a inclusão de
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requerimentos na ordem do dia, tendo em vista as normas
regimentais ou extra-regimentais vigentes. -
A Presidência esclarece que os requerimentos incluídos

expressamente na ordem do dia são os que estão sujeitos a
Parecer e a deliberação do Plenário, de acordo com os
incisos XII e XIII do art. 245 do Regimento Interno.
o prazo para a Comissão emitir parecer é de oito dias,

segundo o inciso II do art. 134 do Regimento Interno.
Os requerimentos sujeitos a deliberação conclusiva das

Comissões, nos termos do inciso III do art. 104 do Regimento
Interno, incluindo-se neste caso a Mesa enquanto comissão,
são recebidos, numerados, publicados e distribuídos às
comissões a que se referem as matérias de que tratam.
Os requerimentos relacionados no art. 244 estão sujeitos a

despacho do Presidente, e os relacionados no art. 245 estão
sujeitos à deliberação do Plenário, de acordo com a sua
natureza -
A Presidência informa ao Deputado que, nos termos do art.
2Q da Deliberação da Mesa nQ 630, a autenticação de
documento destina-se a assinalar sua precedência e não
caracteriza o seu recebimento. O recebimento das proposições
é precedido de uma análise desses documentos para que se
verifique se foram preenchidos os pressupostos regimentais -
A Presidência lembra, ainda, que a organização da ordem do
dia é uma atribuição que lhe compete, nos termos do inciso
VI do art 83 do Regimento Interno.
Isso posto, entendo estar respondida a questão de ordem

formulada pelo Deputado Durval Angelo.
Sala das Reuniões, 26 de março de 1996.
Agostinho Patrús, Presidente.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, vamos responder
e intervir, em Plenário, no Grande Expediente, ainda nesta
semana, nessa questão de ordem, e gostariarnos de fazê-lo com
a presença de V. Exa. , porque achamos necessário que alguns
pontos sejam mais bem esclarecidos. Entendemos que a
resposta, mesmo tendo sido citado o Regimento, não atende
àquilo que reivindicamos, que seria maior objetividade na
elaboração da ordem do dia e, também, nos prazos em relação
aos requerimentos. Seria temerário debatermos, agora, sem o
texto em mãos, para que possamos estudá-lo melhor.
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado

Durval Angelo
Leitura de Comunicações Apresentadas

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Wanderley Ávila - falecimento da Sra. Carmélia Rodrigues
Froes, em Chapada do Norte; e Simão Pedro Toledo -
falecimento do Monsenhor Foch Morais Teixeira, em Pouso
Alegre (Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Arnaldo
Canarinho, em que solicita seja retirado de tramitação o
Projeto de Lei nQ 156/95, de sua autoria. Inclua-se o
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projeto em ordem do dia, para os fins do art. 288 do
Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Gilmar Machado, em que-solicita

seja destinada a la parte da reunião ordinária do dia 28 do
corrente mês ao debate com os professores, alunos,
funcionários e representantes das Escolas de Música e de
Educação Física e do Teatro Universitário da UFMG sobre os
problemas estruturais e pedagógicos que atingem as
universidades e, em especial, a UFMG. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso XXII do art. 244
do Regimento Interno, sugerindo a S. Exa. , Deputado Gilmar
Machado, que também convide o Magnífico Reitor da UFMG.
Requerimento do Deputado Miguel Martini, em que solicita

seja o Projeto de Lei nQ 517/95, de sua autoria, distribuído
à Comissão seguinte, una vez que a Comissão de Saúde e Ação
Social perdeu prazo para emitir seu parecer. A Presidência
defere o requerimento, em conformidade com o inciso VII do
art. 244, c/c o art. 140, do Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Miguel Martini, em que solicita

seja o Projeto de Lei nQ 560/95, de sua autoria, distribuído
á Comissão seguinte, tendo em vista que a Comissão de Saúde
e Ação Social perdeu prazo para emitir seu parecer. A
Presidência defere o requerimento, em conformidade com o
inciso VII do art. 244, c/ c o art. 140, do Regimento
Interno.
Requerimento do Deputado Carlos Murta, em que solicita seja

constituída comissão especial com a finalidade de averiguar
a situação e propor soluções para os problemas que atingem
os municípios do Médio Jequitinrionha, em virtude de seca na
região. A Presidência defere o requerimento, em conformidade
com o inciso XXVI do art. 244 do Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Geraldo Santanna, em que solicita
seja o Projeto de Lei nQ 561/95 apreciado em reunião
conjunta das comissões a que foi distribuído. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.
Requerimento do Deputado Alvaro Antônio, em que pleiteia

seja desarquivado o Projeto de Lei nQ 2.192/94. Em votação,
o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.
Requerimento nQ 811/95, do Deputado Miguel Martini, em que
solicita seja encaminhado ao Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado pedido de informações sobre os
procedimentos referentes à organização e ao processo
seletivo afetos à Justiça de Paz, em face do disposto nos
artigos da Constituição Estadual que menciona. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento na forma do
Substitutivo nQ 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo
ng 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o
Requerimento no 811/95 na forma do Substitutivo nQ 1.
Oficie-se.
Requerimento nQ 1.010/96, do Deputado Durval Angelo, em que

solicita seja encaminhado ao Secretário da Educação pedido
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de informações sobre os contratos administrativos não
renovados no setor da educação. A Mesa da Assembléia opina
por sua aprovação na forma do Substitutivo flQ 1, que
apresenta. Em votação, o Substitutivo nQ 1. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Está, portanto, aprovado o Requerimento nQ 1.010/96 na forma
do Substitutivo nQ 1. Oficie-se.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 12 fase,

a Presidência passa á 2g fase da Ordem do Dia. A Presidência
verifica, de plano, que não há" quorum' para votação, mas o
há para discussão.

Discussão de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em turno
único, do Veto Parcial á Proposição de Lei Complementar n
45, 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. A Comissão Especial opina pela manutenção do
Veto ao art. 2, a seus incisos, a seu parágrafo único e ao
art. 6. Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, na semana
passada, V. Exa. estava exercendo o cargo de Governador do
Estado Tenho a dizer que há oradores inscritos, inclusive
com discurso iniciado. Tenho, ainda, 42 minutos para
utilizar. Gostaria que a assessoria o informasse que, além
deste Deputado, existem mais dois inscritos. A prova da
minha inscrição é cabal. Tanto que já iniciei meu discurso e
a argumentação a respeito do assunto.
o Sr. Presidente - Esta Presidência foi informada de que o
nobre Deputado Durval Angelo havia desistido de seu tempo,
assim como os demais oradores inscritos para a discussão.
O Deputado Durval Angelo - Este Deputado não prestou tais
informações. Na realidade, ocorria uma discussão relativa à
suspensão do veto, e eu estava intervindo, no mesmo momento,
numa questão de ordem suscitada junto a V. Exa. Caso V. Exa.
permita a suspensão dos trabalhos por 5 minutos, poderemos
conversar sobre o assunto, após o que lhe daremos um
retorno.

Suspensão da Reunião
j O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - A

Presidência concorda e atende ao Deputado Durval Angelo,
suspendendo os trabalhos por 5 minutos.

Reabertura da Reunião
o Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

o Agradeço o entendimento das Lideranças no sentido de que o
Deputado Durval Angelo e os demais Deputados inscritos para
a discussão do Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar
nQ 45 tenham. posteriormente, direito ao encaminhamento da
votação.
- A seguir, têm sua discussão encerrada, em turno único, os
vetos às Proposições de Lei ns 12.828, que cria cargos no



644

Quadro de Servidores da Justiça de Primeira Instância e dá
outras providências; 12.844, que dá nova redação ao inciso
VII do art. 4Q da Lei nQ 9.119, de 27/12/85, a ela acrescido
pela Lei flQ 9.586, de 6/6/88; 12.845, que autoriza o Poder
Executivo a alienar os imóveis de propriedade do Estado que
menciona; e 12.868, que altera a Lei nQ 11.181.

3a PARTE (GRANDE EXPEDIENTE)
o Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta em fase de

discussão, e persistindo a falta de "quorum" para votação, a
Presidência passa á 3a parte da reunião e concede a palavra
aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

Registro de Presença
O Sr. Presidente (Deputado Ermano Batista) - A Presidência
registra a presença, no Plenário, do ex-Deputado Roberto
Carvalho.

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

Batista.
O Deputado Emano Batista - Sr. Presidente, Sras. Deputadas
e Srs. Deputados, meus senhores e minhas senhoras, ocupo,
nesta tarde, esta tribuna para dissertar sobre tema bastante
surrado, bastante debatido, entretanto, ainda não exaurido,
uma vez que falta na discussão, no debate do tema uma
análise de conteúdo. Trata-se do contrato firmado entre o
Estado de Minas Gerais e a Caixa Econômica Federal, trazido
para esta Casa através desta tribuna, com muito alarde,
apresentado como uma bomba, como uma ameaça, não apenas aos
interesses econômicos do Estado, mas também à sua autonomia.
Recebi, com muita cautela, a noticia, uma vez que bom
senso e a experiência nos aconselham a não receber como
verdade a informação quando ela tem origem em fonte
contaminada pelo sectarismo. Trouxe esta noticia a esta
tribuna, ao povo e à oposição ao Governo Estadual, tentando
mostrar de forma deslumbrante o mal que este contrato pode
representar para o Estado de Minas Gerais. Não vejo,
analisando racionalmente, o mal denunciado, a não ser, Srs.
Deputados, os juros que o Governo deverá pagar ao tomar este
empréstimo. Mas não podia ser diferente, não tinha outra
forma de fazer, porque não conheço, os Srs. DeDutados
certamente não conhecem, nem os Deputados da oposição devem
conhecer contrato de comodato de dinheiro. Por essa razão,
por mais forte, por mais sólida que seja a moeda, nos
contratos relativos a ela existem sempre os encargos
financeiros.
Tentou a Oposição, desta tribuna, tripudiar sobre a CEF,
colocando-a como um instrumento ameaçador das nossas
finanças, da nossa economia e da nossa autonomia, uma vez
que as cláusulas do contrato interferem totalmente na
administração do Estado.
Ora, Srs. Deputaaos, neste caso, a CEF nada mais é do que
mero administrador do contrato, mero fiscalizador da
aplicação dos recursos e do cumprimento das cláusulas
contratuais. As exigências que existem e foram transcritas
nesse contrato são oriundas do Conselho Monetário Nacional,
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a título de precaução, estabelecendo normas genéricas que
atingem não apenas um Estado da Federação, isoladamente, mas
todos os Estados que venham a contrair empréstimos da União.
Seria uma medida para colocá-los dentro da simetria com o
poder central, porque não se pode admitir que um ou outro
Estado da Federação tome atitudes isoladas e, de vez em
quando, demagógicas, comprometendo a eficácia do plano e a
solidez da moeda.
O contrato, Srs. Deputados, poderia ter acontecido de forma
diferente. As reformas ali colocadas deveriam ter
acontecido, como, de fato, estão acontecendo, sem a
necessidade da assinatura de um contrato de empréstimo de
R$190.000.000,0O. O Governador do Estado poderia fazer isso,
pois tem condições para fazê-lo. Bastava, Srs. Deputados,
que, para isso, agisse como muitos governantes, inclusive
como o Governador do partido da Oposição, o PT, tomando,
compulsoriamente, um empréstimo junto aos seus funcionários
e deixando os salários atrasados em apenas 30 dias. Salários
atrasados não têm juros, mas é uma atitude desleal, é uma
atitude que realmente não condiz com o procedimento do nosso
ínclito Governador, Or. Eduardo Azeredo. Outros já o
fizeram. Existem governantes por ai que estão atrasando os
salários do funcionalismo por mais de 30 dias, conforme
confissões nos jornais que retratam esse procedimento-
Diz a Oposição que o contrato é inconstitucional, é ilegal

e antijuridico. Na verdade, não existe nada disso, uma vez
que as únicas cláusulas contidas no contrato, das quais o
Governador ainda não é detentor de autorização, implicam o
compromisso de mandar para a Assembléia um projeto pedindo
esse autorização.
E -

a
o assume o compromisso de aprovar a autorização, mas,

simplesmente, o de mandá-la para esta Casa. Naquela ocasião,
quando surgiu a noticia, de forma bombástica e aparentemente
catastrófica, eu disse á imprensa que algumas cláusulas do
contrato teriam que ser submetidas à apreciação da
Assembléia, à qual competia aprová-las ou não. Se não
aprovadas, o máximo que poderia acontecer seria a elaboração
de um termo aditivo ao contrato, regulando a nova situação.
Debatem os senhores oposizcces aquele dispositivo em que o
Governo se compromete a rever a legislação que oferece
Qüinqüênio remunerado ao funcionalismo público. Não se trata
de roubar direito de quem o tem. E necessário que se
modifique o sistema de incentivo a quem trabalha,
eliminando-se o incentivo ao tempo de serviço e adotando-se
o incentivo à produtividade Além do qüinqüênio por
antigüidade, é preciso dar a todos os funcionários o
incentivo à produtividade, não apenas pelo volume de
trabalho, mas pela qualidade do serviço apresentado.
Certamente, dessa maneira poderemos oferecer à população de
Minas Gerais o atendimento àquela norma constitucional
contida no art. 73, de acordo com a qual o povo tem direito
a um governo eficaz. E preciso remunerar a quem produz, a
quem trabalha, remunerar o policial que evita o crime, que
prende o criminoso, e não aquele que se alia aos meliantes;
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remunerar o juiz que não deixa processo engavetado e cujas
sentenças são mantidas; remunerar o soldado que não se
deixou envolver em falcatruas e o produtor que não
prevarica. E o que o Governo do Estado, em sua reforma
administrativa, está tentando fazer, e nós, Deputados,
devemos tomar consciência e apoiá-lo nessa sua disposição,
nessa sua corajosa atitude, como fez naquele projeto
codinominado "Robin Hood", em que provocou uma
descentralização na distribuição de recursos, oferecendo, às
diversas comunas do Estado de Minas Gerais, uma forma
econômica de manter o homem no campo, evitando o êxodo
rural, tão maléfico á nossa economia-
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Nobre Deputado Ermano Batista,
ao fazer essa exposição, V. Exa. propicia a importante
oportunidade dese discutir globalmente a real situação do
Estado, como dispõem os arts. 10 e 11 da Constituição
Estadual, no Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
Quando o senhor discute a questão do contrato com a CEF,
quero ressaltar que fizemos um contrato porque estamos em
situação financeira de dificuldades, correto? Se o Estado
foi buscar os R$190.000.000,00 para cobrir o restante do lSg
salário, é porque já estávamos com problemas, e o nobre
Deputado colocou isso muito bem, quando disse que, em atraso
de pagamento não há juros, e o 13g salário foi pago com
atraso, por isso os servidores tiveram perda. Era
necessário, então, a efetivação desse pagamento. Com isso, o
Governo demonstra qual é a sua situação financeira. E é
exatamente a sua situação financeira que estamos querendo
debater. Acho que o senhor abre essa possibilidade, ao fazer
esse debate, ao vir discutir esse contrato e colocar a
necessidade de algumas modificações.
Pessoalmente, não sou contra modificações, mas é preciso

Que se faça aqui um debate profundo sobre a real situação do
Estado.
O contrato coloca que o Governo de Minas faz um empréstimo
de R$190.000.000,00, porque já não tem mais condições De
fazer antecipações de receitas, uma vez que se comprometeu
no ano passado em torno de R$420.000.000.00. Tivemos que
parcelar, porque não temos condições de bancar mais. Não
podemos mais fazer antecipações de receitas, visto que já
estouramos o limite que poderíamos utilizar. Agora, temos
Que nos submeter à situação e ai concordo com V. Exa. , em
que a definição, o contrato e o voto 162 do Conselho
Monetário Nacional de 1995 tratam de um programa de apoio à
reestruturação e do ajuste fiscal dos Estados-
0 que o Governo fez com a CEF foi uma operação de
empréstimo. Isso está claro. E sã pegar o contrato e
confirmar. O contrato diz que a concessão do empréstimo
ficará condicionada à autorização do Poder Legislativo
Estadual que contemple, inclusive, autorização para que o
Estado assuma os compromissos referidos na Sessão nQ 1 desse
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voto e do Senado Federal, O que estamos a dizer é que essas
solicitações visam a que a Assembléia Legislativa possa
saber qual a real situação do Estado. Hoje, Minas Gerais
vive um momento dificil. O Vice-Governador, o Secretário da
Fazenda, o Secretário do Planejamento, o Secretário da Casa
Civil, o Secretário da Administração estiveram aqui na Casa
e estou aqui com todas as notas taquigráficas das suas
faias, em que eles realmente reconhecem as dificuldades que
o Estado está atravessando.
Gostariamos que V. Exa., ao continuar sua exposição,

pudesse nos explicar como está essa situação que levou Minas
Gerais a pedir apoio para a reestruturação global da sua
condição financeira. O Secretário João Eraldo, da Fazenda,
ao responder uma indagação nossa referente ás taxas de
juros, disse: é simples, pois a despesa cresceu muito mais
que a receita.
Particularmente, não consigo aceitar a idéia de que só o
pagamento dos servidores está comprometendo o Governo. Se
houve, no ano de 1995, a maior receita do Estado de Minas,
porque a situação seria a mais dificil? A diferença entre a
receita e a despesa ampliou-se, a despeito de todo o
crescimento da receita. Se não houvesse o crescimento da
receita e a despesa tivesse crescido, alguém poderia dizer
que o déficit estava aumentando, porque a receita não
aumentou. Se a receita não aumentar, está resolvido o
problema, não precisa cortar a des pesa. A necessidade de
aumentar a receita continua, mas a necessidade de cortar a
despesa não pode ser adiada.
Com relação aos juros, o senhor tem toda a razão numa parte

de sua afirmativa, mas é preciso qualificá-la. Há um detalhe
muito importante: os juros têm um impacto devastador no
estoque da divida do Estado. Ocorre o seguinte: nos últimos
dois anos não estamos pagando nada de juros. Equivalem a
zero os juros da divida estadual, portanto, o peso deles não
tem tido interferência no desequilíbrio de caixa de receita
e despesa dos últimos anos. Imaginemos se tivéssemos pagando
juros. A situação seria ainda pior.
Agora, pego a mensagem que o Governador do Estado, Dr.

Eduardo Azeredo envia à Assembléia, e acredito que temos de
dar credibilidade a essa mensagem. Vou à pág. 25 e lá vejo
escrito o seguinte: 'O Tesouro estadual iniciou, também em
1995, o pagamento de juros da divida externa, cumprindo o
acordo global firmado pela União com os credores externos-"
Gostaria de entender o seguinte: O Secretário dizque não

pagou nada, e o Governador, na mensagem, diz que já estamos
pagando. E isso que precisamos esclarecer-
0 Deputado Bonifácio Mourão - Deputado Gilmar Machado, qual

a data da declaração dada pelo Secretário?
O Deputado Gilmar Machado - Essa mensagem foi apresentada
na Reunião Inaugural da 2 Sessão Legislativa Ordinária da
13ê Legislatura.
Gostaria que, na continuidade da fala de V. Exa. , Deputado
Ermano Batista, esclarecêssemos essa questão. Precisamos
saber Qual o peso real do servidor, porque hoje tudo cai em
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cima dele. Acho que o problema não é só o servidor. Temos de
esclarecer isso.
O Deputado Ermano Batista - Meu caro Deputado Gilmar

Machado, o discurso de V. Exa. é comovente, V. Exa. fala com
a alma, com sentimento. Isso exalta a figura de V. Exa.
nesta Casa. Entretanto, a paixão, o vicio em razão do
exercício demorado da oposição, leva V. Exa. a fazer
raciocínios que não condizem com a realidade. Nesse
particular, não obstante o respeito que tenho por V. Exa.
não deixarei de contestar o que V. Exa. acaba de dizer. O
Governo de V. Exa. é por demais transparente, não tem engodo
e nem é fantasioso. Não nega a situação do Estado, assim
como o Presidente da República não nega a situação da União.
Para assegurar o plano, a solidez da moeda, sonho maior da
população brasileira, é claro que tem de haver sacrifício.
Não existe cirurgia sem dor, e estamos nos transportando de
uma situação para outra totalmente diferente. Acima de
tudo, temos de vencer os vícios do sistema antigo. E, se
chegamos a uma determinada situação, com determinado
procedimento, é natural que, para mudar a situação, tenhamos
de mudar a forma de proceder. Ainda Que não mudemos o
caminho é preciso mudar o jeito de andar-
0 Governador Eduardo Azeredo tem esse procedimento. E um
homem sério, infenso a propagandas, afeito à coisa pública,
com o maior respeito pela população mineira.
Neste instante, abro um parêntese e tenho o maior prazer em
conceder aparte ao nobre Deputado Bonifácio Mourão.
O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, eminente Deputado Ermano Batista, primeiramente,
nosso aparte é para elogiar a atitude de V. Exa ao debater
assunto de tamanha importância, particularmente no Grande
Expediente. Precisamos reviver, nesta Casa, o Grande
Expediente, o momento maior de debates da Assembléia
Legislativa, quando, inclusive, o Regimento Interno permite
os apartes.
Nosso objetivo ao aparteá-lo, Deputado Ermano Batista, é,
sobretudo, com referência ao que argumentou o ilustre
Deputado Gilmar Machado. Já tivemos oportunidade de debater
esse assunto, inclusive com o Deputado Gilmar Machado.
Acompanhamos o raciocínio do PT, através das palavras desse
mesmo Deputado. De inicio, o PT condenou, bravamente, com
entrevistas à imprensa e até com um certo alarde o problema
relativo à inconstitucionalidade desse contrato assinado
pelo Governador do Estado com a Caixa Econômica Federal.
Baseava-se o Deputado Gilmar Machado no art. 62, inciso
XXXII, da Constituição mineira. Agora, parece-nos que o
Deputado já abandonou essa tese, até porque não encontra
nenhuma sustentação, quer na doutrina quer na
jurisprudência, da inconstitucionalidade do ato do
Governador do Estado. E, não encontra. Srs. Deputados,
porque a constituição mineira, no art. 90, quando trata da
competência privativa do Governador do Estado, no seu inciso
XVI, estabelece que é competência privativa do Governador do
Estado assinar contratos e convénios. Ela prevê, no art. 62.
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inciso XXV, Que foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal
Que, para convênios, há necessidade de autorização
legislativa, salvo Quando houver urgência, e, nessa
situação, o Governador teria Que mandar o pedido de
autorização até dez dias depois. No entanto, esse
dispositivo foi suspenso, como foi suspensa, também, a parte
final do inciso XVI, do art. 90. Se foi suspenso, restou,
tão-somente, a competência privativa do Governador do Estado
para legislar a respeito. Lamentavelmente, o Governador não
teria, numa situação dessas, que pedir autorização ao Poder
Legislativo. Digo lamentavelmente porque temos que defender
nossas prerrogativas. Mas está na Constituição. Está na
Constituição, inclusive, o artigo em que pedíamos que se
ouvisse a Assembléia Legislativa. E o Supremo Tribunal
Federal, nessa parte de audiência á Assembléia Legislativa,
suspendeu a vigência. E a palavra máxima da justiça. E por
que suspendeu a vigência, Deputado Ermano Batista? V. Exa.
como excelente advogado que é, sabe. Suspendeu porque
entendeu que havia uma interferência indevida do Poder
Legislativo no Poder Executivo. Não poderia o Governador do
Estado ficar a depender da Assembléia Legislativa em todos
os contratos que assinasse. Em cada contrato especifico, não
poderia o Governador ficar mandando uma mensagem atrás da
outra para a Assembléia, inclusive no período de recesso
desta Casa.
Então, o que é que a Constituição fez? Recomendou que o
Poder Legislativo desse uma autorização genérica para o
Poder Executivo. Foi o que esta Casa fez, em duas
oportunidades, quando votou o orçamento do Estado de Minas
Gerais Temos aqui uma cópia que podemos ler, se necessário.
Esta Casa, quando votou a Lei nQ 12.041, de 21/12/95,
autorizou, no art. 10, o seguinte: O Poder Executivo
poderá, sem prejuízo de outras autorizações especificas,
realizar operações de crédito até o limite de
R$836.082.900,00. Sendo assim, ficou autorizado um limite c
crédito superior a R$190.000.000,00; realizados nessa
operação de crédito. E, mais, vejam V. Exas. , além da
autorização orçamentária, esta mesma Assembléia Legislativa,
a que temos a honra de pertencer, autorizou o Governador do
Estado, através da Lei nQ 11.966, de lQ111195, no seu art.
lQ, que diz: Fica o Estado autorizado a realizar operações
de crédito internas e externas, sob modalidade de
empréstimo, financiamento ou emissão de bônus, no valor de
até R$1.200.000.000,0O". Essa mesma lei estabelece as
garantias e os limites. Vale dizer, Deputado Gilmar Machado,
que a autorização por V Exa. referida e pedida, no voto 162
do Conselho Monetário Nacional, está aqui, tanto no
orçamento monetário, quanto na Lei ng 11.966. Ademais, sabe
muito bem V. Exa. , e o sabe o Deputado Ermano Batista, que,
ainda que não houvesse nenhuma dessas autorizações na
Assembléia, não poderia jamais um voto do Conselho
Monetário Nacional contrariar uma decisão do Supremo
Tribunal Federal, que prevalece sobre Qualquer outra. Não há
dúvida nenhuma, estou completamente convencido, á vista da
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Constituição mineira, à vista da decisão do Supremo Tribunal
Federal e, mais, de uma resolução do Senado Federa l , cuja
cópia tenho aqui, Resolução flQ 70, de 1995, que autoriza os
Estados a contratar operação de crédito prevista no programa
de apoio à reestruturação e ajuste fiscal do Estado. E
exatamente o programa previsto nesse voto 162, do Conselho
Monetário Nacional.
Portanto, meu aparte, Deputado Ermano Batista, restringe-se

a aparte constitucional, porque, quanto ao mérito, V. Exa.
está esclarecendo com a clareza invulgar que lhe é peculiar,
estruturada por um talento oratório muito grande que V. Exa.
possui. Com o aspecto inconstitucional, não concordo. E
legal o ato do Governador. E constitucional. A autorização
Legislativa era dispensada em face dos dispositivos legais
aqui mencionados.
O Deputado Errnano Batista - Meu caro, ilustre e preclaro
Deputado Bonifácio Mourão, as colocações de V. Exa. são
sempre iluminadas, em razão da competência e, também, da
figura de respeito que V. Exa. representa nesta Casa.
Referia-se V Exa. , no aspecto constitucional, ao arU 61,
se não me engano, inciso XXV. Esse inciso, realmente, foi
dado pelo Supremo Tribunal Federal como uma interferência,
uma agressão à autonomia do Poder Executivo. Dessa forma,
invocar esse inciso é laborar sobre o inexistente, sobre o
nada. V. Exa. está coberto de razão. Disse V. Exa. - e
realmente isso aconteceu - que, hoje, vem o Deputado Gilmar
Machado com outras armas na mão. Nisso quero valorizar o
procedimento desse grande Deputado, porque a experiência nos
ensina que devemos defender a nossa tese com ardor, com
coragem, com garra, com risco e com bravura, mas jamais
devemos deixar de admitir que o nosso contendor pode ter um
fio de razão. E é exatamente isso que deve ter levado o
ilustre Deputado a reciclar o seu entendimento. Aquela tese,
para ele, hoje é superada, por isso, buscou, com a sua
inteligência, novas formas de defendê-la.
Neste instante, tenho o prazer de passar a palavra,
concedendo o aparte ao Deputado Miguel Martini. Peço ao
Deputado Irani Barbosa tolerância, uma vez que ele pediu em
primeiro lugar.
O Deputado Miguel Martini t - Quero agradecer este aparte e
dizer que serei breve. Quero apenas chamar a atenção do
Deputado Gilmar Machado e dizer que ele está confundindo,
como popularmente se diz, alhos com bugalhos. E preciso
definir a que divida está se referindo, porque. quando fala
em divida mobiliária, como se fosse a única dívica do Estado
de Minas Gerais, confunde a cabeça daqueles que o estão
ouvindo. Temos que considerar que existe uma divida
flutuante e uma dívida mobiliária. E temos que considerar
que essa divida mobiliária se divide em interna e externa.
Então, não é mentira quando foi colocado, aqui, que desde
que foi contraída a divida, se não me engano, em 1989, que
era de 1,7 bilhões, nem um centavo a mais foi tomado de
empréstimo. E essa divida mobiliária, hoje, se transformou
em 7,9 bilhões. E disso não se paga juros, porque é



impagável, é impossível a qualquer Estado pagar qualquer
dívida mobiliária. O Governo Federal vai ter que.encontrar
uma saída, porque é um absurdo numa economia estabilizada,
com inflação tendendo a zero, pagarmos uma divida que corre,
mês a mês, em torno de 6%, 7%, 8%. Isso é um absurdo, não há
Estado na Federação que conseguirá pagar a divida
mobiliária. Então, essa é uma parte da divida. Uma outra
parte, em torno de 794 milhões, faz parte da divida
mobiliária, títulos contratados do exterior. E uma outra
questão. A outra, são as dívidas flutuantes, por exemplo,
1,9 bilhões, que passaram do ano passado para este ano. São
dívidas que o Governo teve que contrair para cumprir o
orçamento do ano. Então, é preciso definir isso muito bem
para que os ouvintes não entendam mal, senão vão dizer: "Que
confusão danada, o Governo está mentindo". Não está mentindo
não, depende dos números, depende de a que divida estamos
nos referindo. A dívida real do Estado, hoje, está em 11
bilhões, 746 milhões e 997; a dívida flutuante, 1,9 bilhões;
a divida interna, 9,1 bilhões; 9,1 significam 7,9 bilhões de
divida mobiliária e o restante, da divida de Operações de
crédito, financiamento, enfim, depósitos bancários que ele
contraiu para cumprir o orçamento que tem que pagar, não tem
jeito, então, está perto de 2 milhões e a divida externa 765
milhões. E preciso que coloquemos os dados reais para não
confundirmos. Se queremos um debate, é preciso que ele seja
numa linguagem clara, seja colocado não para confundir, mas
para esclarecer. Quanto a esses dados, eu queria dizer para
o Deputado que, mensalmente, a Comissão de Fiscalização
Financeira edita um boletim informativo que dá todos os
números do Estado de Minas Gerais e está à disposição de
todos os parlamentares, da imprensa e de toda a sociedade,
enquanto ainda não temos um projeto 'SIAP Cidadão", que
esperamos ser aprovado nesta Casa, em breve. Enquanto não
temos isso no computador, temos feito o boletim. O Estado me
fornece esses dados. e a assessoria competente que tenho
compila todos os dacos, numa linguagem muito clara. Aqui
está explicado o que é divida fundada, o que é dívida
flutuante, o que é dívida contratada, o que é divida
mobiliária, enfim, está esclarecendo tudo isso, e os números
estão todos aqui.
Mês a mês nós prestamos esse serviço, porque entendemos que
é obrigação nossa. Pode ser que tenhamos dificuldade de
entender. Ai, sim, precisaremos sentar e estudar o problema.
mas não podemos misturar uma coisa com outra. Muito
obrigado.
* - Sem revisão do orador-
0 Deputado Emano Batista - Gostaria de dizer ao meu caro
Deputado Miguel Martini que S Exa. a cada dia se revela, e
o seu aparte foi assaz competente. Concordo plenamente com
as colocações de S. Exa. . mas não podemos aqui, como
parlamentares, raciocinar sobre hipóteses, sobre abstrações.
Precisamos do fato concreto. E, em se tratando de dívida,
não há que se questionar determinadas exigências que o
credor venha a fazer, 0 Conselho Monetário Nacional está
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certo; ele não elaborou termos para Minas Gerais, mas para
todos os Estados da Federação, a fim de que esses Estados se
ajustem ao plano, de modo a assegurar sua efetiva
consumação. Ao se resguardar, colocando no contrato
determinadas exigências, ele está se garantindo a fim de
receber o seu crédito. Está colocando o devedor numa
determinada linha, para que realmente ele venha a
estabelecer o equilíbrio fiscal necessário. Como eu dizia.
plagiando Albert Einstein, e como o nosso amigo Deputado
Wilson Trápia gosta de repetir nos seus boletins, se
chegamos a uma determinada situação com um determinado
procedimento, não conseguiremos sair dela procedendo da
mesma maneira. E preciso mudar. Obrigado, Deputado Miguel
Martini, por suas sábias e oportunas colocações.
Neste instante, agradeço ao nobre Deputado Irani Barbosa
por ter pedido um aparte. Eu o concedo com muita honra.
O Deputado Irani Barbosa' - Nobre Deputado, gostaria apenas

de corroborar as palavras de S. Exa. e de dizer que a maior
parte do que acontece no Estado, hoje, resulta de decisões
do CONFAZ e do Conselho Monetário Nacional. Acontecem
reuniões de que participam todos os Governadores, todos os
Secretários de Estado, para que as decisões sejam tomadas de
comum acordo, salvo nos casos em que há algumas diferenças,
como nos do BANESPA, em São Paulo, do Banco Econômico, do
Banco Nacional, em cujo mérito não queremos entrar no
momento. Mas gostaria de lembrar a S. Exa. , sem querer me
tornar o dono da verdade, que a questão levantada pelo PT
deveria ser aprofundada, sim, mas no Espirito Santo. Lá,
existe um contrato idêntico ao assinado pelo Governo de
Minas Gerais, pelo qual o Governador se compromete
igualmente a fazer a alienação de sua participação no Banco
do Estado, o BANESTES. Acho que, graças a Deus, em algumas
coisas o PT está perdendo o discurso. Discurso sobre aplicar
dinheiro em Banco errado? Não. Ele não pode falar disso
porque já aplicou dinheiro, aqui, em Belo Horizonte e tomou
um prejuízo, no Banco Econômico, de quase R$5.000.000.00. E
ninguém toca no assunto. Não se conseguiu pedir CPI para
isso, não se conseguiu fazer uma investigação dura sobre
isso, não se conseguiu falar abertamente no assunto, como se
está falando aqui, neste momento.
Veja S. Exa. que um pedido de empréstimo á CEF, baseado
também na Portaria no 162/95, do Conselho Monetário
Nacional, foi feito pelo Governador do Espirito Santo, o Sr.
Vitor Buaiz, do PT, comprometendo uma série de coisas, assim
como aqui.
Quando se levanta uma questão é muito importante que
tenhamos certeza de que não virá uma decepção. Gostaria de
passar, depois, ao Deputado Gilmar Machado cópia do contrato
da CEF, para que ele nos traga a fórmula real e competente,
como foi feito pelo Sr. Governador do Espirito Santo, Vitor
Buaiz, para ficar igualzinho ao de Minas Gerais. Quem sabe
nós andamos à frente? Quem sabe podemos aprender alguma
coisa com o Governo do PT? Este governo que a gente tem
visto por ai é aquela velha história: só não mexem no
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dinheiro quando não têm, porque na hora em que têm, a
primeira coisa que fazem é meter a mão.
Quando é para pagar o salário atrasado de funcionário, só o
dinheiro dos outros que dá, porque, em Belo Horizonte,
quando é para cumprir o compromisso de pagar um gatilho, o
compromisso deixa de existir e vira sacanagem, vira
molecagem, como aconteceu recentemente, no caso dos
professores-
Gostaria de passar essa cópia ao Deputado Gilmar Machado,
que foi quem suscitou a D-imeira questão, aqui, para que ele
traga na próxima reunião a legalidade, a fórmula honrada com
que foi feito isso no Espirito Santo, para que se compare,
aliás, com a fórmula que ele quer colocar, que ele quer usar
para transformar o que foi feito aqui, em Minas Gerais.
Muito obrigado.
o Deputado Ermano Batista - Valoroso e competente Deputado
irani Barbosa, mais uma vez agradeço, como inicialmente o
fiz, o aparte substancioso de V. Exa. Realmente, devemos
tomar cuidado com o procedimento que envolve dois pesos e
duas medidas. Precisamos de, em Qualquer circunstância, ler
os dois tipos de comportamento. Temos Que nos mostrar como
somos realmente e não da forma como pretendemos representar.
Muito obrigado a V. Exa. Concedo agora um aparte ao nobre
Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo* - Antes de mais nada, quero
elogiar o proveitoso e competente debate que está se
realizando aqui, neste momento, que mostra claramente Que a
arma que o parlamento tem é o verbo e não a verba, como
alguns imaginam.
Quero. aqu . destacar as três brilhantes intervenções que
dignificam nos orgulham de ser politicos e de exercer um
mandato paramentar. Trata-se das intervenções dos nobres
Deputados Ermano Batista, Bonifácio Mourão e Gilmar Machado,
as quais estabeleceram o contraditório, bem como a do
Deputado Miguel Martini. E nesse campo das idéias que temos
de lutar, tendo claro que a luz vem a partir das discussões
e dos debates.
Mas, falando a dois eminentes advogados e juristas, V.
Exas. bem sabem que o Direito não é uma ciência exata. Por
não ser uma ciência exata, esse modestc professor de
filosofia quer vir, de público, discordar e reiterar as
teses defendidas por nós, pela Bancada, e, mais
especialmente, pelo ex-Líder do PT, Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Ermano Batista - Valoroso e competente Deputado
Irani Barbosa, mais uma vez agradeço, como inicialmente o
fiz, o aparte substancioso de V. Exa. Realmente, devemos
tomar cuidado com o procedimento que envolve dois pesos e
duas medidas. Precisamos de. em qualquer circunstância, ler
os dois tipos de comportamer.zo. Temos que nos mostrar como
somos realmente e não da forma como pretendemos representar.
Muito obrigado a V. Exa. Concedo agora um aparte ao nobre
Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo* - Antes de mais nada, quero
elogiar o proveitoso e competente debate que está se
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realizando aqui, neste momento, que mostra claramente que a
arma que o parlamento tem é o verbo e não a verba, como
alguns imaginam. -
Quero, aqui, destacar as três brilhantes intervenções que
dignificam e nos orgulham de ser políticos e de exercer um
mandato parlamentar. Trata-se das intervenções dos nobres
Deputados Ermano Batista, Bonifácio Mourão e Gilmar Machado,
as quais estabeleceram o , contraditório, bem como a do
Deputado Miguel Martini. E nesse campo das idéias que temos
de lutar, tendo claro Que a luz vem a partir das discussões
e dos debates.
Mas, falando a dois eminentes advogados e juristas, V.
Exas. bem sabem que o Direito não é uma ciência exata. Por
não ser uma ciência exata, esse modesto professor de
filosofia quer vir, de público, discordar e reiterar as
teses defendidas por nós, pela Bancada, e, mais
especialmente, pelo ex-Líder do PT, Deputado Gilmar Machado.
Minha primeira colocação, Deputado Ermano Batista, é que
continuamos insistindo na tese da inconstitucionalidade.
Tanto o voto 162 como o voto 166 do Conselho Monetário
Nacional são inconstitucionais. No art. 18 isso é bem claro:
"A organização político-administrativa da República
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos
termos desta Constituição.
Depois, essa tese da autonomia, do principio federativo que

deve nortear os Estados membros vem reforçada no art. 25 da
mesma Carta Magna, que diz explicitamente: 'Os Estados
organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que
adotarem, observados os princípios desta Constituição". Pois
bem, nobres colegas, nesse sentido as exigências contidas
nos votos 162 e 165 ferem tais princípios de autonomia,
ferem tais princípios porque determinam aos Estados membros
procedimentos. Quando uma instituição fnanceira empresta
recursos a qualquer instituição privada ou pública ou para
um Estado da Federação deve se ater somente à capacidade de
pagamento dessa instituição ou desse Estado, e não impor uma
política neoliberal goela abaixo a todos os Estados,
inclusive ao Estado do Espirito Santo, , por nós governado.
Trata-se de uma interferência indevida. E urna interferência
qu- fere a Constltuiçãq Federal, por isso, em nome da
Bancada, encaminhei à Direção Nacional do PT e à Bancada
Feoeral, na Câmara Federal, para que entrem com uma ação
direta de inconstitucionalidade contra os votos 162 e 165,
que V Exas. sabem que são, inclusive, votos sigilosos. Para
se ter acesso a eles foi muito dificil. Como pode algo cue
trata de coisas tão profundas ser considerado sigiloso? ',Dm
isso, reforçamos a tese da inconstitucionalidade.
E de se ressaltar, também, Deputado Bonifácio Mourão,

quando V. Exa. fala de um projeto votado no Senado Federal.
Esse projeto não pode determinar e ferir o art. 26 da
Constituição Federal. Nesse sentido, determina as condições
e libera autorizações de pagamento aos Estados, sem leis
especificas no Estado. E, assim, criticamos tal questão.
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Não podemos admitir, em Minas Gerais, um comparativo com
outros Estados. Não fomos nós que fizemos. A própria
imprensa mostrou um quadro comparativo de contratos
assinados em vários Estados e o mais draconiano, o mais
perverso foi contra Minas Gerais. A pergunta: por quê?
Subserviência do Governo do Estado, falta de poder político
daqueles que deveriam nos representar em Brasilia, ou mesmo
aqui nesta Casa. Por quê? Porque a Minas foi pedido mais,
porque de Minas se exigiu mais. Por que não se exigiu para
se liberar quase 16 milhões para São Paulo, amortização de 3
bilhões para a Cidade de São Paulo? Não se fizeram tais
exigências. Então, acho que está havendo a quebra do
principio do equilíbrio federativo, porque se trata com
pesos diferenciados Estados membros, além da quebra do
principio da autonomia. Acho que essa discussão também tem
que ser feita. Nesse aspecto insistimos que o principio da
inconstitucional idade está mantido. Contra a constituição
estadual o voto 162 determinou que tais contratos deveriam
ser aprovados por todas as Assembléias Legislativas. No
caso do Espírito Santo, o Governador convocou em recesso e,
no dia 30 de janeiro, foi aprovada a lei que autorizou o
Governo do Estado a firmar o contrato e seus termos.
Se todos os outros Estados tiveram tal procedimento,
pergunto-me, por que a Minas foi dado um tratamento
diferenciado, nobre colega, a quem muito respeito, Deputado
Bonifácio Mourão? Não seria o caso de se solicitar, no
mínimo, que houvesse um tratamento igual? Ou admitiríamos um
tratamento desigual na relação com os outros Estados.
Quanto aos outros aspectos, que não são referentes á

constitucionalidade, mas relativos à natureza do contrato em
si, fizemos, aqui, a critica à condição imposta para a venda
do BEMGE. "A priori", o Governo do Estado estava assumindo
um compromisso que dependia da Assembléia Legislativa. No
mínimo, houve uma interferência, porque ele assumiu
compromisso em nome da Assembléia. E se a Assembléia não
concordar com as alienações e privatizações pedidas e com o
corte de direitos do servidor? Então, o projeto está ilegal?
Isso invalida o projeto, Srs. Deputados? Se não
autorizarmos, significa que o Estado de Minas Gerais,
conforme determina artigo do contrato, teria oue assumir o
ónus de pagar urna multa. O Poder Executivo poce assumir, em
nome do Poder Legislativo, obrigações, com:romissos que
dependem da aprovação desta Casa? E ai pergunto ao relator
da Constituição do Estado de Minas Gerais, que tanto zelou
Para que a autonomia dos Poderes fosse garantida, que tanto
se preocupou com que tivéssemos um texto moderno e
democrático. Tal compromisso poderia ser assumido já em nome
do Poder Legislativo, na dependência de tal questão?
Finalmente, há um último ponto que a Bancada do PT

criticou, com relação á lesividade do contrato. O contrato é
lesivo aos interesses de Minas porque assume um processo de
demissões que chegaria a um total de 12 mil servidores. E
dever nosso, do próprio Estado e do Poder Executivo também
zelar pelo seu serviço público. 0 Estado também assume...
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O debate apaixona, mas vou concluir porque, em seguida, o
Deputado Gilmar Machado também vai falar. Então, o Estado
também assume o compromisso de redução de direitos dos
servidores. Isso não seria possível.
Na questão da venda do BEMGE, acho fundamental que o Banco
tenha uma instituição de crédito, que o Banco intervenha
também no processo financeiro. Assim, são três aspectos que
abordamos: o aspecto da constitucionalidade com relação à
Constituição Federal, o aspecto da lesividade de o Governo
ter assumido o compromisso em nome do Poder Legislativo e,
finalmente, o aspecto do contrato em si, que é lesivo, é
prejudicial a Minas. Ai podemos afirmar com toda certeza: só
faltou ter uma cláusula 19, dizendo: "Fica extinto o Estado
de Minas Gerais e criado o Território Federal de Minas
Gerais. Revogam-se as disposições em contrário'. Obrigado
pelo aparte e agradeço por estar participando deste debate
de alto nível.
O Deputado Emano Batista - Preclaro e emérito professor
Deputado Ourval Angelo, agradou-me sobremaneira a forma como
V. Exa. iniciou suas colocações nesse aparte que me pareceu
oportuno e gratificante para este orador, neste momento tão
importante para o Estado de Minas Gerais. V. Exa. valorizou
a discussão no campo das idéias. Sou e tenho demonstrado ser
um paladino desses princípios. Acho que idéias e convicções
não se combatem com cadeia, com bordoada ou com algazarra. E
preciso discutir, discutir e discutir.
V. Exa. questionou a questão da constitucionalidade.
Respeito o ponto de vista de V. Exa. , embora me reserve o
direito de raciocinar de forma diferente, à luz das leis e
da Constituição. Essa discussão, neste Plenário, não leva a
nenhum resultado, a não ser ao de alardear. V. Exa. mesmo
indicou, mostrou o caminho, mostrou o altar para a ladainha
e mostrou a forma de buscar a solução. que é através de uma
ação direta de inconstitucionalidade. impetrada no Supremo
Tribunal Federal. Se a assessoria jurídica do partido de V.
Exa. achar que isso é objeto de discussão junto ao Supremo
Tribunal Federal, que o faça. Particularmente, comungo com a
tese do Deputado Bonifácio Mourão, de que o contrato não
fere princípios jurídicos, legais ou constitucionais. Muito
obrigado.
* - Sem revisão do orador.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, pessoas presentes nas galerias, estou muito
feliz por estar aqui, no Grande Expediente, para debater. Há
cinco anos e três meses estamos nesta Casa, e esta é a nossa
primeira grande oportunidade de participar de um debate
desse nível que, ao mesmo tempo, procura elucidar e fazer
com que esta Casa debata e discuta, profundamente, a
situação do Estado de Minas Gerais.
Hoje, estaremos nos concentrando no contrato que foi
esboçado. Discutir .o contrato significa, também, discutir a
situação real do Estado. Lamento que o Presidente da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária já se
tenha retirado, mas teremos de nos ater às questões
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referentes à situação do Estado, já que o contrato
estabelece que Minas Gerais terá que efetuar o pagamento
desta parcela agora, no mês de abril, mais precisamente no
dia 15/4/96. A cláusula quinta do contrato assinado diz: "A
divida, acrescida dos encargos financeiros estabelecidos na
cláusula quarta, será integralmente paga em parcela única,
com vencimento em 15 de abril de 1996J' Pelas publicações
que estamos vendo, e ás quais o Deputado Miguel Martini fez
referência, a receita do Estado, hoje, gira em torno de
R$400.000.000,00, e o pagamento de pessoal está em torno de
U$308.000.000,00. Se a receita é de quatrocentos e poucos
milhões, e o pagamento dos servidores está na ordem de
R$308.000.000,00, como vamos conseguir pagar, no dia
15/4/96, mais R$190.000,000.00? Pela matemática que aprendi
na escola, é impossível somar 308 e 190, e conseguir pagar
com apenas 400. Como vamos fazer? Pegaremos mais dinheiro
emprestado? Através de antecipações não mais podemos, porque
nosso limite já venceu e temos que começar, agora, a pagar
esse dinheiro, que gira em torno de R$420.000.000,00 Como
vamos consegui-]o se ainda não conseguimos vender as ações.
o que foi aprovado nesta Casa através da Lei nQ 11.968? Esse
é o debate que queremos travar. Precisamos definir a questão
do juro, como bem disse o Deputado Miguel Martini. Também eu
ressaltei o problema por meio de aparte que proferi quando
falava o nobre Deputado Ermano Batista. O Governo disse não
haver feito nenhum pagamento de juros porque, no principal,
realmente, nós nem entramos. Quanto à divida mobiliária, não
há condições de o Estado suportá-la. As altas taxas de juros
vêm sufocando não só o Estado de Minas, mas toda a nossa
economia, e nós temos passado momentos difíceis.
Além da divida mobiliária, nós temos R$994.000.000,00 de
divida externa e não temos efetuado nenhum pagamento,
segundo palavras do Secretário. Mas a mensagem enviada pelo
Governador diz que já começamos a fazer o pagamento São
exatamente essas dúvidas que queremos ver esclarecidas. Qual
é o percentual de juros que incide sobre as nossas despesas?
Isso não foi respondido. Quanto estamos gastando com

a pessoal? Segundo o Governo, 66,68% com pessoal mais 1/12 do
13g salário, chegando a 72%, segundo as últimas publicações
do 'Minas Gerais". E o restante? Quanto está saindo de
custeio e quanto está saindo de juros? Caso isso não esteja
acontecendo, onde se encontram esses recursos? Queremos
estabelecer o debate oara aprofundar a questão que diz
respeito à nossa sit . ação financeira. Não queremos chegar a
dezembro vendo nossos se-vidores, mais uma vez, tendo seu
pagamento ou seu 13Q salário atrasados. P-ocisamos
contribuir para a solução de problemas a fim de que Estado

o não tenha que viver situações desse tipo.
Deputado Bonifácio Mourão, estamos de posse do contrato, e

ele é muito claro. Trata-se de um contrato de empréstimo.
2	Não se trata de um contrato de convênio. Estamos discutindo

contrato financeiro, empréstimo financeiro. Não estamos
discutindo convênio. Se aqui estivéssemos discutindo
celebração de convênio, estaria de pleno acordo com V Exa.



658

Mas estou tratando de contrato financeiro, e o que temos de
utilizar é o inciso XXXII do art. 62, que diz: "dispor sobre
limites e condições para concessão de garantia do Estado em
operações de crédito. E é exatamente com uma operação de
crédito que estamos trabalhando. Daremos seqüência ao
assunto, logo após concedermos o aparte, que nos honra e nos
enriquece, ao Deputado Simão Pedro Toledo.
O Deputado Simão Pedro Toledo - Nobre Deputado Gilmar
Machado, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais vive, na
tarde de hoje, um dos seus grandes dias. Poucas vezes
utilizado, nos últimos anos, esse horário de debates
reservado ao Grande Expediente, nos oferece hoje a
oportunidade de ouvir a palavra de Deputados que honram e
dignificam esta Casa e que trazem suas idéias e posições,
da maneira mais alta possível, cada qual defendendo o seu
ponto de vista com os argumentos que lhes parecem verazes.
A começar pelo pronunciamento do Deputado Ermano Batista, o
qual revelou aquela cultura jurídica e o talento que os
seus colegas de Assembléia já se acostumaram a reconhecer
nele, trazendo á baila todos os seus argumentos no sentido
de que, efetivamente, o ato em discussão não padeça de
qualquer vicio de inconstitucionalidade. V. Exa. , Deputado
Ermano Batista, nos brinda com uma bela e profunda oração, o
que constitui motivo de orgulho para todos nós
Tivemos, há poucos instantes, a ilustrar esse debate, a
participação de colegas ilustres, como o nobre Deputado
Bonifácio Mourão, com aquela autoridade que todos nós lhe
reconhecemos. Com inteligência e raciocínio cartesiano, ele
levantou toda a problemática da matéria em discussão, nos
trazendo luzes que serviram para firmarmos uma convicção.
E outros mais aqui, com igual talento e inteligência.

enriqueceram esse debate, como V. Exa. , caro Deputado
Gilmar Machado, que não só nas últimas sessões, mas
especialmente hoje, traz uma palavra firme e empolgada na
defesa dos pontos de vista do seu partido.
Também os Deputados Irani Barbosa, Durval Angelo e Miguel
Martini trouxeram seus pontos de vista, que, na verdade,
constituem importante contribuição para que todos nós
possamos, realmente, discutir problemas da mais alta
significação para o Estado- Tenho a convicção de que todos
os Deputados, na defesa de suas posições, estão imbuídos do
melhor propósito e boa vontade em dar sua colaboração ao
debate, exatamente para que, em nosso Estado, as coisas
aconteçam de maneira clara, cristalina e transparente, como
se exige da atuação do Governo e também dos Deputados, que
têm o encargo de legislar e fiscalizar os atos do Executivo.
Mas ouvimos a manifestação dos Deputados do PT, que
insistem na tese de que efetivamente o contrato firmado por
S. Exa., o Governador do Estado, estaria eivado de
inconstitucionalidade. Inicialmente, permito-me fazer um
comentário às últimas palavras de V. Exa. , Deputado Gilmar
Machado, quando quer separar os conceitos de contrato e de
convênio, porque, segundo registram os autores, há como que
uma sinonimia perfeita entre contrato, no caso, um contrato
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administrativo, e convénio. A nós, parece-nos, nobre
Deputado, que as expressões são sinónimas e que,, por isso
mesmo, definem uma mesma coisa , e que devem receber por
isso um mesmo tratamento.
Mas peço vênia aos meus colegas para alinhavar ainda alguns
argumentos. O pensamento do legislador mineiro foi
realmente, nos arts. 62 e 90 da Constituição Estadual, o de
pretender que passasse pelo Legislativo o pedido de
autorização para que o Chefe do Executivo pudesse firmar
convênios. Esse foi o pensamento, louvável sobre todos os
títulos, para que de uma maneira mais concreta, o
Legislativo pudesse acompanhar, pari passu", todas as
transações, contratos e convênios que o Executivo firmasse.
Entretanto, acontece que, e nisto o nobre Deputado Bonifácio
Mourão, encerrando a questão com os seus argumentos
lógicos, indestrutíveis, demonstrou, na sessão de ontem e na
sessão de hoje, na verdade não existe mais esta exi gência de
se pleitear autorização da Assembléia para que o Sr.
Governador possa firmar convénios. Isso porque, Srs.
Deputados, a ação direta de inconstitucionalidade, julgada
pela mais alta Corte do Pais, suspendeu a aplicação desses
dispositivos, mencionados, da Constituição Estadual.
Portanto, se a mais alta Corte do Pais afirma
peremptoriamente que não se aplicam esses dispositivos,
então, 'a contrario sensu", temos de admitir que,
atualmente, e até que, no futuro, haja um pronunciamento do
Supremo Tribunal Federal, o Sr. Governador não precisa de
uma autorização para firmar convénios.
Além do mais, gostaria de trazer um raciocinio: a Caixa
Econômica Federal, a maior interessada em se precaver, em se
precatar, quanto ás conseqüências do contrato, até de
eventual inadimplemento, aceitou firmar o convênio, sem que
houvesse autorização da Assembléia Legislativa. Devo ainda
acrescentar, nessa linha de raciocínio, que também o
Governador do Espirito Santo, em lei votada pela Assembléia
daquele simpático Estado, também não tinha autorização
explicita, específica para assinar, dentro dessa ordem d€:
raciocínio, aquele contrato para uma operação aue SE
destinava a pagar salários, porque, para esse cas:. se
aceitássemos essa tese, teríamos que admitir que seria
indeclinável uma referência especifica na lei autorizativa,
conferindo poderes para, no caso, contrair empréstimos, a
fim de pagar salários, e essa foi uma verba no valor de
R590 . 000 . 000 , 00
Entretanto, Srs. Deputados, gostaria de dizer que a

situação do nosso País é crucial, é dificil, pois as dividas
dos Estados foram se acumulando através dos anos. A divida
interna, tão prejudicial quanto a divida externa, estava,
realmente, comprometendo, no decorrer dos últimos anos, o
plano econômico do governo. Por isso, o Governo Federal
decidiu uniformizar o procedimento dos empréstimos e
financiamentos. Assim sendo, através do Voto nQ 162 do
Conselho Monetário Nacional, procurou uniformizar aqueles
princípios, aquelas regras, a fim de que os Estados que
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eventualmente se interessassem pelos financiamentos -
obviamente, não estavam compelidos, pelo menos em tese, a
aceitá-los - se submetam àquelas condições realmente duras,
difíceis e penosas, mas que guardam uma coerência, pois são
impostas indistintamente a todos os Estados que desejem
celebrar um contrato nos moldes desse que estamos discutindo
agora.
Não queremos entrar no mérito, se e justo ou injusto, mas o

tato é que há uma coerência em se exigir de todos os Estados
membros a aceitação dessas condições. Gostaríamos de
registrar que, atualmente, 15 Estados membros ia as
aceitaram. Na verdade, pode haver uma pequena diferença
entre o contrato celebrado com o Estado de Minas Gerais e o
contrato celebrado com o Espirito Santo. No entanto,
antologicamente, quanto à essência, é a mesma coisa, porque
há que se aceitar aqueles princípios impostos pelo Governo
Federal • para que os Estados possam celebrar contratos de
financiamentos.
Cabe registrar que o Governador Eduardo Azeredo contraiu
aquele empréstimo num momento dificil para o nosso Estado,
num momento em que o administrador se via às voltas com
dificuldades para obter as soluções para os problemas
emergenciais, como o 13Q salário, que ele queria pagar a
qualquer custo. Disse bem o nobre e culto Deputado Bonifácio
Mourão que, na verdade, aquele foi um gesto em estado de
necessidade, para que o Governador pudesse saldar os
compromissos do 13Q salário para com a grande legião de
servidores do Estado, que careciam dele para o atendimento
de seus compromissos. Muito obrigado, nobre Deputado Gilmar
Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Agradecemos a contribuição e a
argumentação do Deputado Simão Pedro Toledo, apesar de
discordarmos do fato de o nobre Deputado voltar a insistir
em um artigo que não citamos. O nobre Deputado utilizou o
art. 62, inciso XXV, que nós, em momento algum, utilizamos.
Utilizamos o inciso XXXII, que fala em operação de crédito,
o que é diferente. Se não fosse assim, o constituinte não
teria feito a distinção entre convênio e operação de
crédito, nobre Deputado. Não haveria a necessidade de dois
incisos na nossa Constituição, se o constituinte tivesse a
clareza de que convênio e operação de crédito são a mesma
coisa. Não haveria a necessidade do art. 32, se realmente
fossem operações idênticas. No nosso entendimento não são.
Além disso, respondendo a uma indagação do Deputado
Bonifácio Mourão, o contrato firmado pela CEF não versa
sobre a Lei nQ 11.996, citada por V. Exa Ele só faz menção
à Lei Estadual nQ 11.968, a qual tenho em mãos. A lei citada
por V. Exa. não faz parte do contrato. não diz respeito a
esse assunto. Mesmo que utilizássemos a Lei nQ 11.996, como
foi citado por V. Exa., eia diz que esses recursos serão
para a reestruturação da divida pública estadual e para a
execução de projetos previstos no Plano Plurianual de Ação
Governamental, não tratando da questão do pagamento de
pessoal. A Lei ng 11.968, citada no contrato, diz respeito à
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Poder Legislativo fica autorizado a alienar ações
preferenciais e ordinárias. No caso do contrato, fica muito
claro Que as ações da CEMIG são colocadas como garantia ao
não-pagamento. Portanto, não se trata do processo de
alienação. O nobre Deputado colocou questões que não dizem
respeito ao que está explicitado no contrato.
O nobre Deputado Simão Pedro Toledo afirmou que quase 15
Estados já aderiram, e lamentamos que o único que não tenha
consultado a sua Assembléia tenha sido exatamente o Governo
de Minas. À maior parte dos Governos, antes de sua
conclusão, ouviu suas Assembléias Legislativas. Podemos
dizer que o Governo de Minas foi, no mínimo, deselegante
para com o Poder Legislativo. Até agora, não há uma resposta
por parte do Governo. Temos que efetuar o pagamento dia 15
de abril- Onde estão os recursos? Como vamos fazer, já que
parte das ações da CEMIG cobrem em torno de
R$100.000.000,00 restando, ainda, R$90.000.000,00? Citei a
receita do Estado, e ninguém a contestou. Como vamos cobrir
essa questão? Queremos fazer esse debate, porque não podemos
concordar com o Deputado Ermano Batista, quando, da tribuna,
disse Que é preciso fazer vários sacrifícios para a
manutenção do plano. E esse voto do Conselho estabelece sua
manutenção, ou seja, para segurar a inflação, vale qualquer
coisa. Discordamos dessa leitura.
O Pais está sendo levado a uma situação difícil, na qual os
trabalhadores se sentem cada vez mais revoltados com a falta
de recursos. Hoje, em Selo Horizonte, infelizmente, um
motorista de ônibus suicidou-se, depois de matar o dono de
uma das empresas de transporte coletivo da cidade. Entrou
armado na empresa, atirou, quebrando os vidros de alguns
ônibus, matou o proprietário e depois se matou, deixando uma
carta-
Estamos vivendo um momento difícil. Os Estados, enfrentando

dificuldades financeiras, estão cada vez mais sufocados com
as altas taxas de juros. Foi muito bem colocado pelo
Deputado Miguel Martini que o quadro é realmente complicado.
O Governo vai ter que encontrar uma saída para as dividas
mobiliárias. E como serão pagas as outras dividas?
Queremos discutir essa questão, porque futuramente
estaremos, de novo, querendo o sacrifício de quem? O
sacrifício do funcionalismo. O Governo Federal faz todo um
discurso de que é preciso o sacrifício da população,
principalmente dos servidores. Quer retirar direitos, como
no caso da Previdência, para ter economia. D Governo
pretende criar um fundo para Que tenha 1 bilhão para ser
investido no ensino profissionalizante ou no ensino médic
Achamos interessante. Mas isso é menos de 1/3 daquilo que
Governo Federal está entregando à Prefeitura de São Paulo,
para que o Sr. Paulo Maluf possa mudar os votos da Bancada
do PPB e garantir a reforma.
O Governo deu mais de 3 bilhões e vai fazer um caixa para

diminuir recursos de alguns municípios maiores para arrumar
1 bilhão para o ensino médio. Tem condições de jogar. E esse
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debate que estamos querendo fazer, e esse contrato com a
CEF, nos faz pensar qual é a reforma que o Governo quer?
Queremos discutir, porque vamos penalizar cada vez mais os
servidores, discutindo a redução como colocou aqui o
Deputado Ermano Batista, quando diz que é preciso modificar
a política de incentivos, que é preciso discutir a
produtividade. Não discordo. Mas porque o Governo mineiro
não discute, por exemplo, o plano de carreira do pessoal da
educação, para que ai, sim, tenhamos pagamento por
habilitação para quem de fato está trabalhando? Porque não
se discutem essas questões? Porque começam a discutir só a
retirada de qüinqüênios e de outras conquistas? Só o
servidor é responsável? Fizemos uma pergunta e o Deputado
Miguel Martini colocou que necessitávamos colocar, e
voltamos a fazê-lo, qual é o percentual que Minas está
comprometendo no pagamento de juros e como vamos ficar daqui
para frente? Qual é a real situação hoje? Isso não foi
respondido e me desculpe o nosso Deputado, mas os relatórios
que tivemos, juntamente com as tabelas, que examinamos, não
espelham aquilo que está sendo colocado. Qual é o
percentual? O Governo tem dito que gasta mais de 70% com a
educação.
O Deputado Bonifácio Mourão - Gostaríamos de começar

agradecendo a V. Exa. por esta oportunidade que nos dá,
nesta tarde histórica, ao meu ver, em que se revivem os
grandes debates nesta Casa
Gostarimos de agradecer, também, aos Deputados que nos
antecederam em apartes, os Deputados Durval Angelo, Irani
Barbosa, Simão Pedro Toledo e Miguel Martini, e ao Deputado
Ermano Batista, que nos brindou de inicio com uma bela peça
oratória a respeito do assunto.
Quero dizer novamente, a S. Exa. o Deputado Gilmar Machado

que estamos tentando convencê-lo, e S. Exa. está insistindo
numa tecla sem ter realmente razão. Quando S. Exa. insiste
no art. 62. inciso XXXII, da Constituição mineira,
entendemos perfeitamente o seu ponto de vista. E por
entendê-lo bem é que não concordamos. Mas não concordamos
por que razão? Porque esse artigo é uma norma de comando, é
uma norma genérica da Carta Estadual, completada pelas leis
ordinárias e pelas leis complementares.
S. Exa. sabe, como Deputado inteligente e combatente que é,
que a Constituição Federal é a carta maior da Federação, e a
Constituição mineira é a carta maior do Estado. Ambas dão
normas de comando, genéricas, como está claro na lição de
Manuel Gonçalves Ferreira Filho, um dos maiores
constitucionalistas vivos do Brasil, referindo-se ao art.
52, inciso VIII, da Constituição Federal, que tem redação
idêntica, mas se refere ao Senado Federal. Ensina-nos ele o
seguinte: "Garantia da União em operações de crédito externo
e interno; atribuição pela União de garantia em operações de
crédito externo e interno dos entes federativos e suas
respectivas administrações: depende de limites e condições
estabelecidas genericamente pelo Senado'. Vem o Senado
Federal e dá a Resolução nQ 70, que já lemos nesta tarde. Em
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Minas Gerais, temos duas leis. Lima é a orçamentária, e a
outra é a Lei nQ 11.966, que acabamos de ler aqui e a que S.
Exa. fez referência. Ambas cumprem a norma de comando, a
norma genérica do art. 62. inciso XXXII. Elas autorizam o
Governador de Minas Gerais a realizar operações de crédito,
nos valores de R$1.200.000.000.00 (Lei nQ 11.966) e de
R$876.000.000,00 (Lei Orçamentária). O Governador agiu
estritamente dentro dessas autorizações.
O Deputado Durval Angelo - Concordo em parte com a tese de

V. Exa. Só que o art. 62, no seu inciso XXXII não fala só na
autorização de. empréstimo. Fala também nas condições para o
empréstimo. Nós demos a autorização numa lei genérica. Mas
as condições que estão expressas nos 44 itens e nas 18
cláusulas foram extrapoladas pelo Governo. Ao autorizarmos o
empréstimo, nós não dissemos que dever ser enviado projeto
a esta Casa para alienação do BEMGE para alienação da
GASMIG, do CREDIREAL, ou para o corte de direitos do
servidor. A lei que V. Exa. cita não fala explicitamente das
condições e dos parâmetros das ações da CEMIG, conforme está
determinado no contrato.
Gostaria de que houvesse uma explicação, gostaria de saber

se o Governo não exorbitou. A Constituição Federal e a nossa
Constituição estabelecem como inválidos uma cláusula ou um
contrato que ultrapassam o que foi autorizado por este
Legislativo-
- 0 Deputado Bonifácio Mourão - V. Exa. o Deputado Durval
Angelo é realmente uma das maiores revelações desta Casa em
termos de inteligência e dedicação. Já o disse pessoalmente
e agora reafirmo em público. Mas, Deputado Durval Angelo,
haviamos anotado as suas objeções pela consieração que o
Deputado merece e procuraremos explicar as razões pelas
quais discordamos de V. Exa.
V. Exa. se referiu ao voto 162 do Conselho Monetário
Nacional dizendo que ele é inconstitucional e que poderia
ensejar arguição de inconstitucionalidade. Discordamos
quanto á preliminar que V. Exa. diz, porque voto e contE.to
não admitem argüição de inconstitucionalidade; Só a lei.
Então, poderia V. Exa. procurar, preliminarmente, outra
espécie de ação. Não sei qual seria. Mas a argüição de
inconstitucionalidade não é permitida numa situação dessas.
V. Exa. insiste, e voltou a dizer agora, que o contrato não
poderia impor obrigações aos Estados, que não poderia fazer
determinações aos Estados e que, nessa situação, estaria
ferindo o principio da autonomia, ao que respondemos: o
contrato assinado entre o Governo do Estado de Minas Gerais
e a Caixa Econômica Federal é definido no Código Civil corno
contrato sinalagmático ou contrato bilateral. Ou seja, as
partes assinam o contrato, cada uma expressando sua vontade.
V. Exa. pode dizer que havia uma exigência exagerada ao

Governo de Minas. V. Exa. sabe que nos contratos de locação,
de um modo geral, o locador faz exigências exageradas do
locatário. Nos contratos de empréstimo dos Bancos de um modo
geral, os mutuários ou aqueles que se sujeitam aos
financiamentos assinam, também, cláusulas leoninas. Mas, nem
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com isso, o contrato deixa de ser bilateral ou
sinalagmático, com cada parte expressando livremente a sua
vontade.
Quando o Estado de Minas Gerais, por meio deste contrato,
assumiu o compromisso de reduzir o Qüinqüênio de 10 5A para 5%
ou de privatizar o BEMGE, certamente o fez sob a condição de
remeter uma lei para a Assembléia Legislativa. E o Estado
terá que fazê-lo porque, se não o fizer, se o Estado, por
exemplo,. privatizar o BEMGE sem passar antes por esta Casa,
estará sujeito a urna ação violenta contra ele, porque estará
desrespeitando, grosseiramente, nossa Constituição. Da
mesma forma, se reduzir o qüinqüênio, que é uma garantia
constitucional, também estará vilipendiando a Constituição.
Então, que fez o Estado? De forma genérica, assumiu

compromissos genéricos. Especificamente, ele terá de remeter
mensagens à Assembléia para pedir a privatização do BEMGE, a
redução do qüinqüênio do Estado, se assim o desejar, e assim
por diante.
V. Exa. sabe, também, que a Caixa Econômica Federal jamais
teria assinado o contrato se o Estado não tivesse condições
legais de cumpri-]o. Evidentemente, a Caixa fez isso com
todos os Estados brasileiros. Será que ela é tão desprovida
de assistência jurídica a ponto de entrar numa 'camisa de
sete varas" dessas? Assinar contratos com Minas Gerais,
Espirito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e outros
tantos Estados? V Exa. pode dizer: amas o Estado do
Espírito Santo tem uma lei autorizativa .....Estou aqui com
uma cópia: "autoriza operação de crédito'. O que fez o
Governador do Espírito Santo? Com a autorização de operação
de crédito, ele pagou funcionários, pagou fornecedores
públicos e fugiu, completamente, à autorização legislativa.
Não entramos nesse detalhe porque V. Exa. mesmo,
brilhantemente, condenou o que se fez com o Estado do
Espírito Santo. Por isso, apenas citamos o fato para
responder a V. Exa. neste instante.
Então, estamos aqui num debate de alto nível, que nos
engrandece a todos sobremaneira mas, respeitosamente,
discordando do seu ponto de vista, dentro daquele principio
que, parece-me, é de Voltaire: 'Não concordo, um minuto
sequer, com o que V. Exa. diz, mas defendo até o último
momento seu direito de o dizer." Dentro desse ponto de
vista, portanto, continuamos discordando da tese defendida
pelo Deputado Gilmar Machado e também da tese defendida por
V. Exa. como, de resto, pelo PT, e com o que foi dito e
sustentado aqui pelo Deputado Simão Pedro Toledo. V. Exas.
hão de convir que devemos analisar o que se fez no Espírito
Santo e o que se fez em Minas Gerais,entrando no mérito do
contrato. Talvez, nesta tarde, não dê para fazer isso, como
quer o Deputado Gilmar Machado, de vez que estamos nos
restringindo à parte legal do contrato. Mas teremos outra
oportunidade de ingressar no mérito da questão.
Gostaria de registrar algumas considerações. Não estou
condenando o Estado do Espirito Santo, mas V. Exa sabe.
Deputado Gilmar Machado, que ele possui 47.000km2 de área, e
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Minas Gerais possui 686.000km2. Minas Gerais possui
16.160.000 habitantes, e o Espirito Santo possui 2.700000.
O contrato celebrado com Minas Gerais importa em uma divida
per capita para Minas de 11,7. O contrato celebrado pelo

Espirito Santo importa em uma dívida 'per capita" de 39,8.
Veja V. Exa. que, até no mérito, a questão de Minas tem
defesa, principalmente se comparada à do Espirito Santo. Por
isso disse que queremos abordar a questão do mérito em outra
oportunidade. V. Exa. vai esgotar seu prazo de uma hora,
poderá inscrever-se inúmeras outras vezes, e não esgotaremos
essa matéria.
D Deputado Gilmar Machado - Agradecemos e continuamos

arüindo. Já discutimos a questão da constitucionalidade à
exaustão, cada um com seu posicionamento. Porém, é preciso,
além do processo da legalidade, insistir no assunto, uma vez
que o contrato já foi firmado. O dinheiro já chegou, foi
utilizado, e o empréstimo terá que ser pago, se o Governo de
Minas honra os contratos que assume, na resposta que não foi
dada pelo Governo á minha pergunta.
O Governo de Minas assumiu, no contrato, na cláusula 5,
cuja leitura já fizemos, que fará o pagamento em uma única
parcela, no dia 15/4/96. Pelas minhas contas, visto que hoje
estamos no dia 26 de março, temos menos de 20 dias para que
o Governo de Minas efetue esse pagamento. De acordo com as
publicações, a maior receita que tivemos foi no mês de
janeiro, em virtude do pagamento da maior parcela do IPVA,
sendo que a receita de Minas não ultrapassou
R$500.000.000,00. O gasto com o pessoal situa-se na casa dos
R$308.000.000,00. Portanto, a média que temos das receitas,
volto a insistir, é da ordem de R$400.000.000,00. Como Minas
vai fazer no mês de abril? Vai atrasar o pagamento dos
servidores ou não vai cumprir o acordo com a CEF? Essa
resposta o Governo não deu. O que vai ser feito? Minas não
tem mais como utilizar as Antecipações da Receita
Orçamentária - AROs -, porque já estourou seu limite. Ou
senão, as faias do Secretário da Fazenda e do Vice-
Governador não têm sentido. Gostaria de saber do pessoal do
Governo e do Presidente da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária se o que estou dizendo tem sentido
ou não, se a receita do Estado é maior. Se for, as
publicações que estão saindo não são verdadeiras. Acredito
que são, e, assim, estamos em um momento crucial. O que esta
Casa vai fazer? Vamos ficar omissos sobre isso, enquanto o
Estado de Minas se endivida? Como disse o Deputado Bonifácio
Mourão, o Estado ficou autorizado, pela Lei nQ 11.966, a
fazer operações de crédito, utilizando ações que poderia
alienar, vender; porém, estamos com dificuldades de fazer
essas operações. O mercado financeiro demonstra que esse não
é o melhor momento para a privatização de Bancos.
O Deputado Miguel Martini - V. Exa. fez indagações que

exigem que eu fosse realmente o Executivo para a elas
responder, porque não tenhc dados que indiquem como o
Governo está imaginando resolver todos os seus problemas.
Para isso, eu teria que me sentar com o Governador e pedir
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que me dissesse o que vai usar. Mas tenho alguns dados Que
facilmente vêm à minha mente. -
Primeiramente, tenho que considerar um dado: quando o
Governo fez esse empréstimo de 190 milhões - isso precisa
ser ressaltado muitas e tantas vezes quantas forem
necessárias -, foi para atender à necessidade de pagamento
do pessoal. Ou V. Exa. preferiria que o Governo não pagasse
aos funcionários? Pelo que estou entendendo, o PT, que
defende os trabalhadores, nesse momento estaria defendendo o
Governador: "Não tem dinheiro, não pague. Deixe entrar
dinheiro em caixa, porque, quando tiver dinheiro em caixa,
ai então, o senhor pode pagar. Enquanto não tem dinheiro,
não pague. " . Quer dizer, acho que o ato de o Governador do
Estado, preocupado com a situação do funcionalismo, cumprir
os seus compromissos - e ele não é o responsável, ele tinha
um ano de governo, não é responsável pelo que o Estado tinha
feito, pelo que havia deixado de fazer, pois estava pegando
de uma outra administração, inclusive o Plano Plurianual,
que executou do Governo anterior, porque é assim que prevê a
Constituição -, então, o ato de o Governo ter buscado uma
alternativa para não deixar os funcionários sem salário,
acho que é louvável. Não vi, em nenhum momento, o PT, pelo
menos neste ponto, exaltar o Governo, porque ele fez
exatamente aquilo que o PT quer, que o trabalhador seja bem
remunerado e que receba em dia. Então, esse é um dado que
precisa ser ressaltado quantas vezes forem necessárias
Segundo: V. Exa. sabe que o Governo, o Poder Executivo,

pode manobrar com 25% do orçamento, sem autorização
legislativa. Eu reduzi, aliás, V. Exa. também, nós reduzimos
esse percentual para 15%. Isso significa 11.2%, o que dá em
torno de R$500.000.000,00, com os quais o Poder Executivo
pode fazer o que quiser; mexer aqui, levar um projeto para
lá. Pode fazer de uma vez só ou durante os meses do ano.
Terceiro: conforme citou o nobre e tão competente Deputado
Bonifácio Mourão, a Assembléia autorizou o Executivo a
alienar as ações da CEMIG, e a operação de crédito pode
chegar a até 200 milhões. Se, amanhã, o Governador quiser
chegar a 300 milhões, ele levanta essa quantia de uma hora
para outra Só que, estrategicamente, não creio que seja o
momento oportuno, e é isso que o Governador, responsável
como é, vai fazer: esperar o momento em que aquelas ações
tiverem uma valorização melhor, para, então, Quitar seus
compromissos. Só pensando de uma maneira muito rápida aqui,
já encontrei uma solução para pagar os 190 milhões, fora
outros dados que o próprio Vice-Governador e Secretário do
Planejamento colocou para nós, aqui, como essas medidas
todas de economia, de taxas do Judiciário, privatização da
GASMIG, alienação de imóveis, etc., com que ele vai
conseguir em torno de 400 milhões até dezembro. Ele pode
conseguir isso no mês seguinte, mas sabemos, também, que,
sendo o segundo Estado da Federação, o segundo P15 da
Federação, u Governo sério, que consegue empréstimo no
exterior, da ordem de U$16M00.000.000,00, para aplicar
durante os quatro anos, não vão ser 190 milhões que vão
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causar problema para o Governo de Minas Gerais. Isso seria
até uma ninharia, Podemos dizer assim. Ademais, se não
conseguir nada disso, com certeza conseguirá um
reescalonamento dessa divida, poderá reescaloná'-la. Poderá
pagar durante um ano, na ordem de 15, 12 milhões por mês,
facilmente conseguidos através de um ajuste fiscal, de uma
mexida qualquer.
Quer dizer, é preciso que esses dados sejam colocados com
clareza, O Governador tem Que explicar como isso vai ser
feito. As vezes, com medidas simples, conseguimos
solucionar os problemas.
O Deputado Gilmar Machado - Nobre Deputado, foi excelente a

sua intervenção, porque agora ficou tudo mais claro. Se era
uma ninharia e era tão fácil solucionar, por que tudo não
ficou resolvido em dezembro? Se o Governo tem tanta força
para conseguir os empréstimos, ocr que não resolveu em
dezembro?
O Deputado Miguel Martini - Desse modo o debate não rende.
Não podemos ficar nos pegando em sofismas, em palavras
jogadas ao ar. E claro que eu disse no inicio que era
significativo, era necessário e era indispensável. E o
Governo foi recorrer a esse empréstimo. Eu disse que ele era
Insignificante em relação ao orçamento de
R$11.200,000,000,00 Isso é joguinho de palavras.
O Deputado Gilmar Machado - Mas o que estou colocando no
debate é exatamente isso. Eu não considero que é uma coisa
pequena. E uma coisa significativa e que vamos ter que
resolver. Está estabelecido no contrato que, se não
cumprirmos, teremos que pagar uma multa de 10%. São
R$19.000,000,00 de multa. Isso é muito recurso e é dinheiro
do povo. E nossa obrigação estar aqui acompanhando e
fiscalizando.
O Deputado está correto, O Governo está buscando
R$16.000.000.000,00 de empréstimo externo que depois terão
que ser pagos, mas não é este Governo que vai pagar, é o que
vem depois-
0 Deputado Durval Ângelo- - Gostaria de dizer que todo
empréstimo externo, como estamos vendo agora o do próprio
PROSAM, vem com condicionantes, com contrapartidas, na
maioria dos casos, do Governo do Estado. V. Exa. . Deputado
Miguel Martini, sabe disso muito bem, porque na reunião dos
Lideres desta Casa com a Mesa de representantes do
Executivo, interpelou os representantes da Secretaria do
Planejamento sobre o porquê de o dinheiro, já garantido
pelo Banco Mundial para as obras do PROSAM, não ter sido
usado para a continuação das obras de Contagem. Lá, as obras
estavam paralisadas, gerando um transtorno grande. Elas
foram iniciadas, e vieram as enchentes. Várias casas foram
perdidas em função da situação de risco em que ficaram. E
ouvimos da representante da Secretaria do Planejamento que
as obras paralisaram porque o Governo não está tendo
condições de honrar seus compromissos para dar a
contrapartida, que tem que ser com recursos próprios do
Estado. E a mesma representante afirmou que talvez as obras
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não pudessem ser reiniciadas neste ano. Eu disse que isso
era irresponsabilidade, porque a obra de infra-estrutura
estava sendo perdida. Cerca de 500 famílias - ficaram
desabrigadas em função do inicio das obras e ainda não foram
reassentadas. A representante do Sr. Walfrido dos Mares Guia
disse que seria preciso paciência, porque a realidade era
essa, que estávamos em urna crise e não teríamos condições de
dar contrapartida. Sobre o meu questionamento sobre a Via
Expressa Leste-Oeste, falei que em Contagem 40 mil pessoas
estão ilhadas porque tiveram seus bairros cortados ao meio e
a obra foi paralisada, gerando enchentes e aterros em muitos
lugares. E veio a mesma resposta: o dinheiro do Banco
Mundial só é liberado com a contrapartida do Estado.
Nobre Deputado Miguel Martini, V. Exa. fala de 16 milhões
como se fosse pouco. Talvez, se o nosso Estado fosse São
Paulo e se o Governador fosse Mário Covas, pudéssemos pensar
assim. Lá, 16,11 bilhões foram securitizados. Talvez, se
fôssemos o PTB do Sr. Maluf, que conseguiu rolar
R$3.000.000.000,00 da sua divida, pudesse ser fácil.
Mas, nobre colega e irmão, Deputado Miguel Martini, estamos
em um Estado com um governo acomodado e subserviente, um
governo que só diz 'sim, senhor" ao Governo Federal, e
estamos carentes de que as Lideranças governistas, no
Congresso Nacional, ajam com firmeza e tenham clareza da
defesa dos interesses de Minas. Se R$190.000.000,00
precisaram de tantas condições draconianas, leoninas,
Imaginem um empréstimo maior. Então, quero dizer que a
questão que V. Exa. levanta não é tão tranqüila assim, com
toda sinceridade. Deslizam números como se estivéssemos
mastigando um pão com queijo e tomando um cafezinho quente.
A questão tem muito maior gravidade. Estamos vivendo em uma
situação de crise, e não admitir essa crise, a meu ver, não
contribui para o espírito público em Minas Gerais. Temos que
admiti-Ia. As coisas estão muito difíceis em Minas Gerais, e
estamos vendo um quadro cada vez pior, com os caminhos que o
Governo está trilhando.
O Deputado Miguel Martini - Agradeço e vou tentar ser muito
rápido no meu raciocínio. Apenas para dizer o seguinte:
exigir que em apenas um ano o Governador Eduardo Azeredo
tivesse resolvido todos os problemas do Estado é exigir
mágica- Entender que um Governo que está assumindo em uma
nova realidade econômica do Pais - os Governos anteriores,
que viviam a ilusão da inflação, foram os que mais ganharam
- e agora tem que se ajustar a essa nova realidade é forçar
muito nossa inteligência. Gostaria de dizer apenas que temos
que analisar a partir do Governo Eduardo Azeredo. Muito
obrigado. -
O Deputado Durval Angelo - Louvando este debate, desejo que
na primeira terça-feira depois da Semana Santa possamos
fazer a discussão do mérito de cada contrato, analisando o
do Espirito Santo e os de outros Estados.
Mas gostaria de responder ao Deputado Miguel Martini. Em
parte, o Deputado Gilmar Machado já respondeu. A divida de
Minas dobrou em um ano. Evidentemente que todo o processo de
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mudança das regras do jogo na questão da economia tem a ver
com isso, mas a divida dobrou. A outra coisa, nobre
Deputado, é que não temos, aqui, um Governo que está há um
ano no poder. Não tenho receio de dizer. E só vermos os
colegas Deputados perfilando a favor do Governo. Temos um
Governo que está no poder, sem forçarmos muito, desde 1983.
A equipe econômica do Eduardo Azeredo já está dirigindo este
Estado há cinco anos, ininterruptamente.
E mais ainda, nobre colega Durante o ano de 1994, foi
feito todo um discurso que foi para o palanque, que foi
decisivo nas eleições, dizendo que a situação no Estado
estava praticamente solucionada. Era anatematizado quem
pensasse o contrário.
No inicio do Governo Azeredo, nos cinco primeiros meses, sã
se falava em lua-de-mel com o poder. Vimos que já se tinha
uma situação de dificuldades financeiras, de acúmulo e de
mal -gerenciamento da crise do Estado, que precisaria ser
discutida. Então, não acho que temos um Governo há um ano
somente. Temos, na pior das hipóteses, um grupo que está no
poder desde 1983. Estamos tendo a continuação e o
revezamento desse grupo no poder. Então, tem crise, tem
responsabilidade, sim, de Governos anteriores, que foram
omissos. Eu não estaria forçando muito ou querendo ser muito
oposicionista ao fazer tal afirmação, senão não
entenderíamos o perfilamento das bancadas partidárias num
apoio ao Governo Azeredo.
O Deputado Miguel Martini - Sô para responder. A divida

mobiliária do Estado de Minas Gerais, Quando O Governador
Eduardo Azeredo assumiu, era de R$4.000.000.000,00. Não se
pegou um centavo e ela está em RS7.900.000.000,00. Ou seja,
não houve responsabilidade nenhuma neste Governo. E
simplesmente uma Política absurda a que o Governo Fernando
Henrique está fazendo nessa área: a divida interna de
R$64.000.000.000,00 pulou para R$127.000.000.000,00. Com
t3so, eleva-se a divic mobiliária interna, porque é isso
cie eleva os juros ca. dívida mobiliária interna. Essa
questão precisa ser ressaltada.
Agora, discordo completamente dessa outra questão. Hélio

Garcia é um excelente político, foi um bom Governador, etc.,
mas não trabalhei com ele nesse período. Seu estilo é
completamente diferente do Governador Eduardo Azeredo. São
duas propostas absolutamente diferentes. Para começar, pela
primeira vez, desde 1969, vamos ter um plano mineiro de
desenvolvimento integrado, para o qual foi convocado o
Conselho do Desenvolvimento do Estado.
A proposta de projetos estruturantes não era do Governador
Hélio Garcia. Não existia isso. E tudo do Governo Eduardo
Azeredo. A descentralização administrativa é do Governador
Eduardo Azeredo. A proposta de saúde para o médico de
família no Estado de Minas Gerais é do Gov€-no Eduardo
Azeredo. Então, não tem nada a ver uma coisa cc a Outra. E
claro que é um governo que foi eleito apoiado pelo Governo
Hélio Garcia. Mas são governos absolutamente, completamente
diferentes. Dizer o contrário seria negar uma evidência.
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Então, o estilo do Governador Azeredo é completamente
diferente.
Essas palavras que estou dizendo aqui hoje estão sendo
registradas. No final de quatro anos do Governo Eduardo
Azeredo, a história -vai reconhecer que Minas teve um dos
maiores governantes do Estado de Minas Gerais e do Brasil.
Muito obrigado.
O Deputado Gilmar Machado - Estamos concluindo nossa hora.
Só gostaríamos de dizer que voltaremos aqui para entrar no
mérito da questão da situação financeira. Concordo com o
Deputado Durval Angelo quando diz que não podemos ignorar a
situação financeira que o Estado já está enfrentando e que
vai enfrentar daqui para a frente. Agora, dizer que o
Governo Eduardo Azeredo não tem responsabilidade? A nossa
divida no Governo Azeredo quase dobrou, e ele não tem
responsabilidade nenhuma? Isso é inadmissível, não podemos
concordar. Então, a responsabilidade é de quem? Quem está
governando o Estado? Então, a responsabilidade é nossa? E um
absurdo, nobres Deputados. Precisamos discutir a situação
financeira do Pais e de Minas porque, caso contrário, vamos
ter muitos dissabores, com muitos projetos como esse.
impressos, contratos e rolagens que serão extremament€
danosos ao povo de Minas. Espero que esta Casa possa ter
outros momentos como este iniciado hoje brilhantemente pelo
Deputado Ermano Batista. Que o Grande Expediente possa ser
mais utilizado a fim de que possamos aprofundar o debate
sobre a real situação do Estado e sobre as dificuldades que
Minas enfrenta, reconhecendo, de lado a lado, problemas de
dificuldade de entendimento e de interpretação. Com  isso,
queremos que, de fato, ganhe o povo de Minas. Muito
obrigado.
* - Sem revisão do orador.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Não havendo
outros oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
as extraordinárias de amanhã, dia 27, ás 9 e ás 20 horas,
nos termos do edital de convocação, e para a ordinária
deliberativa da mesma data, ás 14 horas, com a seguirte
ordem do dia: ( - A ordem do dia anunciada pelo Sr.
Presidente é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 359 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
Ás nove horas e quarenta e cinco minutos do dia quatorze de
março de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Marco Régis e
Luiz Antônio Zanto, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Pimenta,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Marco
Régis que proceda â leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
seguir, o Presidente lê correspondência recebida da Câmara
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Municipal de Andradina, SP, que solicita o empenho da
Comissão junto ao Congresso Nacional com vistas á sprovação
de emenda constitucional que aumenta a renda "per capita"
das famílias de idosos e deficientes para um salário mínimo.
A Presidência solicita á assessoria que analise a questão.
Prosseguindo, o Presidente passa à discussão e á votação de
proposição sujeita á apreciação do Plenário da Assembléia.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer que
conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 486/95 no 2Q
turno, na forma do vencido no lQ turno (relator: Deputado
Luiz Antônio Zanto). Ato continuo, o Presidente passa à
discussão e á votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão
e votação, são aprovados, no 2Q turno, os Projetos de Lei
ns 468, 540 e 479/95, o último na forma do vencido no l
turno (relator: Deputado Jorge Hannas); 476, 529 e 543/95,
os dois últimos na forma do vencido no 1Q turno (relator:
Deputado Marco Régis); 534 e 520/95 (relator: Deputado Luiz
Antônio Zanto); 549 e 518/95 (relator: Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira); e, no I Q turno, os Projetos de Lei nQs
574 e 603/95, este com a Emenda flQ 1 (relator: Deputado Luiz
Antônio Zanto). A seguir, a Presidência submete a discussão
e votação os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
nQs 317, 361, 432, 438, 439, 446, 449, 454, 455, 461, 474,
482, 489 e 508/95, os quais são aprovados. A Presidência
suspende a reunião por 15 minutos para aguardar o Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei flQ 646/96 Reabertos os
trabalhos, o Presidente coloca em discussão e votaçãc o
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nQ 646/96, o qual
é aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a reunião extraordinária a se realizar no dia
26, terça-feira, às 15 horas, com a finalidade de se
apreciarem as matérias constantes na pauta, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 26 de março de 1996.
Carlos Pimenta. "esidente - Elmo Braz - Jorge Hannas -

Miguel Martini - •Jrge Eduardo de Oliveira.
ATA DA 242 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
ÇONSU?:DOR
As no, horas e quinze minutos do dia vinte de março de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Antônio Andrade,
Carlos Pimenta e Olinto Godinho, membros da Comissão
supracitada. Está presente, também, o Deputado José Braga.
Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Marcos
Helênio, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Olinto Godinho que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
Parlamentares presentes. Após, a Presidência informa aos
Deputados que a reunião se destina a ouvir representantes do
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e dos PROCON5
estadual e municipais, que discorrerão sobre as ações
desenvolvidas pelos PROCONs municipais. Em seguida, o
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Presidente registra a presença dos Srs. Antônio Joaquim
Fernandes Neto, Promotor de Justiça de Defesa do Consumidor,
e Marlus Keller Riani, assessor técnica do Ministério
Público; dos Srs. Francisco Antônio Medeiros da Silva, Gil
José Gerônimo, Waldemar Antônio Lemes Filho, Sérgio Murilo
dos Santos e Jorge Custódio Vieira e das Sras. Maria
Aparecida Rodrigues de Souza e Vânia Amélia Martins,
Diretores, respectivamente, dos PROCON5 municipais de
Barbacena. Betim, Poços de Caldas, São João dei-Rei,
Timóteo, Pedra Azul e Itabira O Presidente explica o
objetivo da reunião e, logo após, passa a palavra aos
convidados para que façam suas explanações sobre o assunto
em tela. Abrem-se os debates entre Deputados e convidados,
conforme consta nas notas taquigráficas. Após os debates, o
Deputado Carlos Pimenta apresenta requerimento em que
solicita seja feito apelo ao Superintendente da SUNAB, a fim
de que se enviem aos PRDCONs municipais os resultados das
pesquisas de preços realizadas constantemente no mercado,
para sua ampla divulgação no interior do Estado. O
Presidente informa ao Deputado que, tendo em vista a
inexistência de "quorum", a proposição será votada na
próxima reunião. Em seguida, a Presidência tece
considerações relativas aos trabalhos realizados pela
Comissão e agradece aos convidados e aos demais
participantes os valiosos subsidios aqui trazidos. Cumprida
a finalidade da reunião, o Presidente agradece o
comparecimento dos Deputados, convoca os membros da Comissão
para a reunião extraordinária a se realizar no dia 26/3/96,
às 9 horas, com o objetivo de se discutirem os pianos
implementados pela TV a cabo, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos
Sala das Comissões, 27 de março de 1996.
Marcos Helênio, Presidente - Dinis Pinheiro - Antônio
Andrade - Gil Pereira - Carlos Pimenta.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PARA INSTAURAR
PROCESSO CRIMINAL CONTRA DEPUTADO
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Foi encaminhado a esta Casa, em 2/3/96, oficio do
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
solicitando a concessão de licença para a instauração de
processo criminal contra o Deputado Alvaro Antônio, em
virtude de denúncia de ilicito penal supostamente praticado
pelo referido parlamentar -
Regularmente instruida com a cópia xerográfica da denúncia

e dos autos do inquérito policial, a solicitação de licença
foi recebida pelo Presidente desta Casa e encaminhada a esta
Comissão para receber parecer preliminar sobre a
possibilidade da concessão, consoante dispõem os arts. 55 e
seguintes do Regimento Interno.

Fundamentação



As imunidades são prerrogativas funcionais atribuídas aos
membros do Poder Legislativo, com vistas a garantir que não
haja nenhuma tentativa de cerceamento do desempenho da
missão parlamentar. Não se trata de um privilégio concedido
a cada parlamentar individualmente, mas de uma prerrogativa
conferida ao parlamento como um todo, sem a qual este não
Poderia atuar com efetiva liberdade e independência.
A Constituição da República, em seu art. 27,

determina que sejam estendidas aos Deputados Estaduais as
mesmas regras constitucionais aplicáveis aos membros do
Congresso Nacional concernentes à inviolabilidade e às
imunidades. Essas regras, por sua vez, estão preconizadas no
art. 53 da Magna Carta e no art. 56 da Carta Estadual.
A ordem constitucional em vigor contempla duas espécies de
imunidades: a inviolabilidade parlamentar, ou imunidade
material, e a imunidade propriamente dita, ou imunidade
formal.
A primeira, consignada no "caput" do mencionado art. 56 da
Carta mineira, afasta por completo a incidência de norma
penal em virtude de opini5es, palavras e votos proferidos
pelos Deputados.
Já a segunda, consignada nos H lg a 3Q do citado artigo,
envolve a disciplina da prisão e do processo penal dos
parlamentares. Tal imunidade, de natureza processual, impede
que os membros do Poder Legislativo venham a ser processados
criminalmente sem a devida licença prévia de sua Casa
parlamentar.
Portanto, em atendimento a esse comando constitucional, o
Presidente do Tribunal de Justiça encaminha a , esta
Assembléia pedido de licença para que o Deputado Alvaro
Antônio seja processado por aquela egrégia Corte.
A tramitação do pedido de licença para processar Deputado é
regida pelo Rec'.mento Interno desta Casa.
Segundo estabe ece o art. 57, II, "a", do dito Regimento
Interno, em se tratando de solicitação de licença, esta
Comissão deverá emitir parecer preliminar, no qual deverá
avaliar a possibilidade de sua concessão, em vista das
imunidades asseguradas aos Deputados.
Assim, ocorrendo a hipótese de prática dos crimes tidos
como de opinião, abarcados que estão pela inviolabilidade
parlamentar, a Comissão deverá emitir parecer concluindo
pela impossibilidade de deliberação sobre a matéria e pela
devolução do pedido ao Tribunal de Justiça. Ocorrendo,
todavia, a hipótese de prática de crimes comuns, isto é, de
crimes não protegidos pela inviolabilidade parlamentar, a
Comissão deverá fornecer cópia do pedido de licença ao
Deputado denunciado, que deverá apresentar a sua defesa, nos
termos do disposto na alínea "c" do inciso II do art. 57 do
Regimento Interno.
A denúncia apresentada pelo Ministério Público diz respeito

ao delito tipificado no art. 132 do Código Penal. Tal delito
não se enquadra na hipótese da inviolabilidade parlamentar,
uma vez que não tem relação com os crimes de palavra ou de
opinião.
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Sendo assim, caberá à Assembléia Legislativa avaliar os
fundamentos em que se baseia a denúncia e verificar se os
pressupostos justificam a concessão da licença solicitada.
O Deputado deverá, então, apresentar sua defesa escrita e
indicar provas, na forma do art. 57, II, "c", do Regimento
Interno, podendo esta Casa obter todos os elementos
necessários à formação de seu juizo político a respeito da
matéria.
Isso posto, esta Comissão conclui preliminarmente pela

possibilidade de deliberação sobre a matéria, visto que o
crime relacionado na denúncia formulada pelo Ministério
Público não está protegido pela inviolabilidade parlamentar.

Conclusão
Em vista da argumentação apresentada, concluímos
preliminarmente pela possibilidade de deliberação sobre a
licença solicitada pelo Presidente do Tribunal de Justiça
para instaurar processo criminal contra o Deputado Alvaro
Antônio.
Sala das Comissões, 27 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira, relator -

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

NO 186/95
Comissão de Administração Pública

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

flQ 186/95 tem por objetivo dar a denominação de Deputado
Renato Azeredo à Praça de Esportes Minas Gerais, no
Município de Curvelo.
Examinada a matéria pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, vem o projeto a esta
Comissão no lQ turno de deliberação conclusiva, em
cumprimento das normas regimentais.

Fundamentação
Político mineiro, o Deputado Remato Azeredo se distinguiu
pela invulgar inteligência e dedicação á causa pública.
Os alicerces de sua personalidade foram construidos com
sabedoria e rara sensibilidade, demonstradas nas lições de
civismo que nortearam a sua caminhada política.
Com justiça, a população curvelana reverencia a sua
memória, emprestando seu ilustre nome à Praça de Esportes
Minas Gerais, dotada de um belo ginásio poliesportivo de
propriedade do Estado, administrado pela SELT.

• Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no lQ turno, do

Projeto de Lei ng 186/95 na forma proposta.
Sala das Comissões, 27 de março de 1996.
Elbe Brandão, relatora

PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI
Hg 553/95

Comissão de Administração Pública
Relatório



De autoria do Deputado Antônio Andrade, o Projeto de Lei flQ
553/95 dá a denominação de Rodovia Paulo Fagundes da Fonseca
Penido à Rodovia MG-220, que liga o Município de Três Marias
ao de Diamantina.
Publicada em 1Q/11/95, foi a proposição encaminhada para

exame preliminar à Comissão de Constituição e Justiça, que
não encontrou óbice na ordem jurídica à sua tramitação.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre
a matéria no 1Q turno, nos termos do art. 104, 1, a, do
Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição de homenagear Paulo Fagundes da Fonseca
Penido, que se distinguiu como funcionário público na RFFSA
e na ECT, bem como nas diversas atividades que exerceu na
cidade de Sete Lagoas.
Seu trabalho e suas qualidades pessoais o fazem merecedor

da homenagem que se lhe quer prestar por meio do projeto em
exame -

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei nQ 553/95 no IQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 27 de março de 1996.
Durval Angelo. relator.

PARECER PARA O to TURNO DO PROJETO DE LEI
No 643/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Elbe Brandão, o projeto de lei em
análise objetiva declarar de utilidade pública o Núc:o
Norte do Grupo de Apoio e Prevenção à AIOS, com sede no
Município de Montes Claros.
Publicada em 17/2/96, foi a matéria encaminhada para exame
preliminar à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, com a Emenda nQ 1, que apresentou.
Cabe a esta Comissão, agora, deliberar conclusivamente no
lp turno, em cumprimento das disposições do Regimento
Interno.

Fundamentação
O referido Núcleo é entidade de caráter beneficente e tem
como objetivo principal auxiHar os portadores do vírus da
AIDS, bem como difundir entre eles informações e prestar-
lhes assistência social.
Pela extensão e força de seus propósitos, vem a entidade
requerer, e justo se faz, o titulo de utilidade pública.
Para retificar o nome da entidade, entretanto, apresentamos
a Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 1 anteriormente apresentada.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação dc ojeto de
Lei no 643/96 com a Subemenda ng 1, que apesentamc. a seguir
à Emeno p nQ 1, da Comissão de Constituição e JusU a.

SUBEMENDA No 1
Dê-se ao art. lp a seguinte redação:
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"Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo
Norte do Grupo de Apoio e Prevenção à AIOS de Minas Gerais,
com sede no Município de Montes Claros.!!.
Sala das Comissões. 27 de março de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
Ptp 661/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Emano Batista, o projeto em análise
objetiva declarar de utilidade pública o Centro Educacional
Profissionalizante de Assistência Social de Prudente de
Morais - CEPAS -, com sede no Município de Prudente de
Morais.
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
l Q turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
O aludido Centro Educacional estabelece em seu estatuto a

missão de cuidar das gestantes e dos menores abandonados, a
fim de evitar o crescimento no número de marginalizados-
0 trabalho que o CEPAS presta à comunidade deve ter o apoio

dos órgãos públicos, pois, protegendo o carente, a entidade
auxilia o Estado no cumprimento do seu dever. Dai, nosso
apoio à pretensão deste projeto.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, nosso parecer é favorável ã

aprovação do Projeto de Lei ng 661/96 no lQ turno, na forma
apresentada.
Sala das Comissões, 27 de março de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL 00 PROJETO DE LEI
Np 464/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 464/95, de autoria do Deputado Ailton
Vilela, que declara de utilidade pública a Associação de
Moradores da Vila Jessé, com sede no Município de Três
Corações, foi aprovado no 2Q turno, na forma do vencido no
l Q turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lo, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo como aprovado.

PROJETO DE LEI Np 464195
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores da

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

Publicação. -
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de março de 1996-
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Sarros, relator -

Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 465/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 465/95, de autoria do Deputado
Sebastião Navarro Vieira, que declara de utilidade pública a
Instituição Beneficente Martim Lutero, com sede no Município
de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, & 1Q, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 465195
Declara de utilidade pública a Instituição Beneficente

Martim Lutero, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Instituição
Beneficente Martim Lutero, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. So - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de março de 1996.
Paulo Schettimo, Presidente - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LE:

No 467/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 467/95, de autoria do Deputado Ivair
Nogueira, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária Tapajós, :om sede no Município de Betim, foi
aprovado nos turnos re::mentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de Que, segundo

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

PROJETO DE LEI No 457195
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária

Tapajõs. com sede no Município de Betim.
A Assemzéia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Tapajós, com sede no Município de Betim.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 14 de março de 1996.
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Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -
Elbe Brandão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI'
NO 472/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei flQ 472/95, de autoria do Deputado Arnaldo
Penna, que declara de utilidade pública a Associação Civil -
Religiosa São Francisco de Assis - ASFA -, com sede no
Município de Ouro Branco, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f 1Q. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado,

PROJETO DE LEI No 472195
Declara de utilidade pública a Associação Civil-Religiosa

São Francisco de Assis - ASFA -, com sede no Município de
Ouro Branco.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Civil - Religiosa São Francisco de Assis - ASFA -, com sede
no Município de Ouro Branco.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de março de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 493/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 493/95, de autoria do Deputado Leonidio
Bouças, que declara de utilidade pública a Ordem
Espiritualista Cristã Nabor do Amanhecer, com sede no
Município de Araxá, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

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

PROJETO DE LEI Np 493/95
Declara de utilidade pública a Ordem Espiritualista Cristã

Nabor do Amanhecer, com sede no Município de Araxã.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ltj - Fica declarada de utilidade pública a Ordem
Espiritualista Cristã Nabor do Amanhecer, com sede no
Município de Araxá.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de março de 1996.
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Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora - José

Maria Barros. -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 496/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 496/95, de autoria do Deputado Arnaldo
Canarinho, que declara de utilidade pública a entidade
Comunidade do Bom Pastor - CBP -, com sede no Município de
Congonhal foi aprovado no 2Q turno, na forma do vencido no
lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

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

PROJETO DE LEI Hp 496195
Declara de utilidade pública a entidade Comunidade do Bom

Pastor - CBP -, com sede no Município de Congonhal.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a entidade
Comunidade do Bom Pastor - CBP -, com sede no Município de
Congonhal.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de março de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora - José

Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Np 533/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 533/95, de autoria do Deputado
Wanderley Ávila, que declara de utilidade pública a Loja
Maçônica Fidelidade Escocesa nQ 09, com sede no Município de
Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

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

PROJETO DE LEI Hp 533/95t

	

	Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Fidelidade
Escocesa np 09, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - r ica declarada de utilidade pública a Loja

Maçônica Fioel idade Escocesa nQ 09, com sede no Município de
Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

a Sala das Comissões, 14 de março de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora - José

Maria Barros.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Hp 542/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 542/95, de autoria do Deputado
Sebastião Helvécio, que declara 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, foi aprovado no 2p turno, na forma do vencido no lg
turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo como aprovado.

PROJETO DE LEI Hp 542195
Declara 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 -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. Ip - 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. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de março de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora - José

Maria Barros.
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ATAS

ATA DA 130a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 27 DE MARÇO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús, Wanderley Ávila
e Sebastião Navarro Vieira

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Oficios e cartões -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ngs 720 a
722/96 - Requerimentos ngs 1.188 a 1.209/96 - Requerimentos
do Deputado Wanderley Ávila (2) - Comunicações: Comunicações
da Comissão de Saúde e Ação Social e dos Deputados Marcelo
Gonçalves, Marco Régis, Maria Olivia e Simão Pedro Toledo -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Geraldo Rezende,
Marcos Helênio, Ronaldo Vasconcellos, Jorge Eduardo de
Oliveira, Durval Angelo e Alencar da Silveira Júnior -
Questões de ordem; chamada para recomposição de "quorum";
existência de número regimental para continuação dos
trabalhos - Questão de ordem - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): la
Fase: Abertura de inscrições - Decisão da Presidência -
Questão de ordem - Designação de comissões: Comissões
Especiais para Emitirem Pareceres sobre as Propostas de
Emenda à Constituição ngs 22 e 23/96 - Leitura de
comunicações apresentadas - Requerimentos: Requerimento do
Deputado Wanderley Ávila; inclusão do Projeto de Lei ng
608/95 em ordem do dia para os fins do art. 288 do Regimento
Interno - Requerimento do Deputado Wanderley Ávila;
aprovação; verificação de votação; inexistência de quorum"
para votação; anulação da votação; chamada para recomposição
do número regimental; existência de "quorum" para discussão
- Moção de pesar - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem a esta reunião os seguintes Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José
Haueisen - Jbrahim Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Anderson
Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antõnio 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 Angelo - Elbe Brandão
- Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil
Pereira - Helv Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
ivo José - Ja -'o Ataide - João Batista de Oliveira - João
Leite - Jorge 2uardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Bonifácio - Jose Braga - José Henrique - José Maria Barros -
kemil Rumaira - Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto -
Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio - Marco
Régis - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Martini -
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Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcel los - Sebastião Costa - Sebastião HeivéciÕ - Simão
Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wilson Trópia

ABERTURA
o Sr. Presidente (Deputado wanderley Ávila) - As 14h15min.
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- A Deputada Maria José Haueisen, 2,1-Secretária, procede à
leitura cz ata da reunião anterior, Que é aprovada sem
restrições.

Correspondência
- O Deputado Raul Lima Neto, IQ-Secretário, lê a seguinte

correspondência: 
OFÍCIOS

Do Sr. Elias Murad, Deputado Federal, informando que foi
eleito Presidente da Comissão de Defesa Nacional da Câmara
dos Deputados. (- A Comissão de Defesa Social.)
Do Sr Narcio Rodrigues, Deputado Federal (2), agradecendo

o convite para a solenidade de entrega do título de Cidadão
Honorário do Estado de Minas Gerais ao Prof. Radi Macruz e,
em atenção a requerimento do Deputado Ermano Batista,
garantindo seu apoio à proposta de emenda à Constituição que
visa a facilitar o atendimento médico-odontológico à
população carente.
Do Sr. José Romualdo Fialho Cronemberger. Prefeito
Municipal de Carmo do Rio Claro e Presidente da AMEG,
solicitando o empenho desta Casa junto ao Congresso Nacional
a fim de que o gasto com transporte escolar seja incluído no
cômputo da aplicação da receita tributária e das
transferências aos municípios. (- A Comissão de Educação.)
Do Sr. José Ayrton Labegalini, Presidente da Associação

Comercial e Industrial de Monte Sião - ACIMS -, encaminhando
quadro comparativo de políticas estaduais de apoio às
pequenas e nicroempresas. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)
Do Sr. José Nicoliello Viotti, Secretário da Sociedade Sul-
Mineira de Cardiologia, cumprimentando esta Casa pela
homenagem prestada ao Prof. Radi Macruz.

CARTa ES
Dos Srs. Fernando Alberto Diniz, Deputado Federal; Alysson

Paulinelli, Secretário de Agricultura; Sebastião Antônio dos
Reis e Silva, Diretor do Departamento Regional de Minas
Gerais do SENAC; José Joaquim Benfica, Juiz do Tribunal de
Justiça Militar José Tarcisio Caixeta, Secretário Municipal
de Indústria e Comércio de Belo Horizonte, agradecendo
convite para a solenidade de entrega do titulo de Cidadão
Honorário do Estado de Minas Gerais ao Prof. Radi Macruz e
associando-se às homenagens ao agraciado.
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Do Sr. Francisco de A. Figueiredo, Vice-Presidente e

Corregedor do TRE-MG, agradecendo convite para a ciclo de
debates sobre legislação eleitoral promovido por esta Casa.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - A Mesa passa

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

proposições:
PROJETO DE LEI Pip 720195

Dispõe sobre a apresentação da Bandeira do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art l Q - A Bandeira do Estado de Minas Gerais, considerada
símbolo do Estado por força do art. 7g da Constituição
Estadual e cuja forma é a estabelecida pelo art. 2p da Lei
nQ 2.793, de 9 de janeiro de 1963, será hasteada diariamente
nos seguintes locais:

- Palácio da Liberdade;
II - Palácio dos Despachos;
III - secretarias de Estado;
IV - Palácio da Inconfidência:
V - edifícios sede dos tribunais estaduais;
VI - repartições estaduais;
VII - residência do Governador ao Estado.
Art. 2p - Nas escolas públicas e particulares do Estado,
far-se-á o hasteamento solene da Bandeira do Estado durante
o ano letivo, pelo menos uma vez por semana.
Art. 3p - A Bandeira do Estado pode ser hasteada e arriada

a qualquer hora do dia ou da noite.
§ lQ - Ordinariamente o hasteamento será feito às 8 horas e

o arriamento. às 18 horas.
# 2g - Durante a noite, a Bandeira deverá estar devidamente

iluminada.
- No dia 21 de abril, o hasteamento será realizado às

12 horas, com solenidades especiais.
Art. 44p - As bandeiras em mau estado de conservação serão
entregues a qualquer unidade da Policia Militar, para que
sejam incineradas no dia 21 de abril, segundo cerimonial
peculiar.
ArL Sg - Aplicam-se, no tocante à apresentação, ao uso e á
guarda da Bandeira do Estado, as normas previstas na Lei
Federal nQ 5.700, de lp de setembro de 1971, relativamente á
Bandeira Nacional.
Art. 6 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) dias contados de sua publicação.
Art. 7 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. Sp - Revogam-se as disposições em contrário
Sala das Reuniões, de de 1996.
Elbe Brandão
Justificação: O objetivo precipuo desta proposição é o de
contribuir para o desenvolvimento da consciência de
cidadania e patriotismo. Co-:, sabemos, os símbolos da Nação
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e do Estado desempenham papel relevante nas manifestações
cívicas, artísticas e desportivas.
As normas para uso e apresentação da Bandeira Naêional já
estão estabelecidas há muito tempo, mas, infelizmente,
verificamos que elas não têm sido devidamente obedecidas, em
função de incorreta associação que se faz com um período
recente da nossa História, em que o civismo era confundido
com ufanismo piegas.
Urge que resgatemos o papel dos símbolos nacionais e
estaduais corno elementos vitais da cidadania e do
patriotismo. E com esse objetivo que apresentamos este
projeto à apreciação de nossos pares, na certeza de que
contaremos com o apoio de todos para sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Educação para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art.
103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 721196
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do

Bairro Sagrada Família - ACOBASF -, com sede no Município de
Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bairro Sagrada Família - ACOBASE -, com sede
no Município de Belo Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de março de 1996.
João Leite
Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Sagrada
Família - ACOBASF - é uma sociedade sem fins lucrativos,
fundada em 19/8/79 e que, desde então, vem promovendo a luta
intransigente pela melhoria das condições de vida da região
do Bairro Sagrada Família, um dos mais populosos da Capital
mineira.
O reconhecimento da entidade como de utilidade pública
fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo
melhorias para toda a região do Bairro Sagrada Família.
- Publicaoo, 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 Ng 722195
Declara de utilidade pública o Centro Espirita Pai Joaquim

de Aruanda, com sede no Município de Brumadinho
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Centro
Espirita Pai Joaquim de Aruanda, com sede no Município de
Brumadinho.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Ivair Nogueira
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Justificação: Mesmo sofrendo a influência de diversas
formas de cultura, o umbandismo vem se mantendo e se
expandindo graças à conduta de seus membros, que pugnam pelo
aprimoramento das virtudes, pelo aperfeiçoamento moral e
espiritual e pela prática da fraternidade.
A realização de seus cultos reveste-se de misticismo,
reforçado pelo uso de atabaques, vestes especiais e
apetrechos inerentes a essa prática.
Por integrarem o nosso acervo cultural e religioso, devemos

apoiar as instituições que cultuam o umbandismo. Esperamos,
portanto, o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto
de lei-
- Publicado, vai o Projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c O art. 104. inciso
1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
No 1.188/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Ciência e Trabalho, localizada no Município de
Ituiutaba, por seus 48 anos de existência.
NQ 1.189/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Piscis ir, localizaca nesta Capital, por seus cinco
anos de existência.
NQ 1.190/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Fidelidade Escocesa, localizada nesta Capital, por
seus 88 anos de existência.
NQ 1.191/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica União de Manhuaçu, localizada no Município de
Manhuaçu, por seus 98 anos de existência.
NQ 1.192/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Duque de Caxias, localizada no Município de
Januária, por seus 45 anos de existência.
NQ 1.193/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Vale da Alimentação, localizada no Município de
Santa Vitória, por seus dezenove anos de existência.
NQ 1.194/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Estrela da Várzea, localizada no Município de
Varzelàndia, por seus dez anos de existência.
NQ 1.195/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Templários do Itapiraçaba, localizada no Município
de Januária, pelo transcurso do décimo ano de sua fundação.
Ng 1.196/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçónica Pioneiros do Nordeste, localizada no Município de
Guanhães, pelo transcurso do 26 ano de sua fundação.
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NQ 1.197/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Itaúna Livre, localizada no Município dè Itaúna,
pelo transcurso do 47p ano de sua fundação.
NQ 1.198/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Alvaro Cavalcanti Olra, localizada nesta Capital,
pelo transcurso do 16 ano de sua fundação. (- Distribuídos
à Comissão de Educação.)
NQ 1.199/96, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas â
construção de conjuntos habitacionais no Município de
Sacramento.
NQ 1.200/96, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas à
construção de conjuntos habitacionais no Município de
Conquista.
NQ 1.201/96, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas à
construção de conjuntos habitacionais no Município de
Veríssimo.
NQ 1.202/96, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas à
construção de conjuntos habitacionais no Município de
Viçosa.
NQ 1.203/96, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas à
construção de conjuntos habitacionais no Município de
P1 raj uba.
NQ 1.204/96, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da riabitação com vistas à
construção de conjuntos habitacionais no Município de Agua
Comprida.
NQ 1.205/96. do Deputado Paulo Piau, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas à
construção de conjuntos habitacionais no Município de
Planura.
NQ 1.206196, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas à
construção de conjuntos habitacionais no Município de Campo
Florido.
NQ 1.207/96, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas à
construção de conj'os habitacionais no Município de
Conceição das Alagoas Distribuídos à Comissão de Saúde e
Ação Social.)
NQ 1.208/96, oo Deputado João Batista de Oliveira,

solicitando seja formulado apelo à Secretaria da Educaçãc
com vistas à prestação de informações sobre recursos
enviados para construção de CIACs e o andamento de suas
obras no Estado. (- A Mesada Assembléia.)
Np 1.209/96, do Deputado Arnaldo Canarinho, solicltandc
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
realização de concurso público para provimento de cargos nc
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quadro de pessoal do IMA. (- Â Comissão de Administração
Pública.) -
- São também encaminhados á Mesa requerimentos do Deputado

Wanderley Ávila (2). -
COMUNICAÇOES

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão
de Saúde e Ação Social e dos Deputados Marcelo Gonçalves,
Marco Régis, Maria Olivia e Simão Pedro Toledo.

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

Rezende.
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, assomo a esta tribuna na tarde de
hoje para falar um pouco sobre a campanha da minha Igreja, a
Igreja Católica, para este ano de 1996, cujo lema é
"Fraternidade e política - justiça e paz se abraçarão. Falo
daqui com muita alegria por ver que minha Igreja,
finalmente, decidiu entrar nas discussões do tema político,
de um tema que interessa a todos os brasileiros, do mais
humilde ao mais poce-'oso economicamente; daquele menos
letrado até o intelec:almente mais bem formado. Esse tema,
sem sombra de dúvida, atinge toda a população brasileira,
atinge os brasileiros de todas as idades, sejam homens,
mulheres ou crianças. Enfim, é um tema que atinge todos os
segmentos da sociedade brasileira.
Evidentemente, esse esclarecimento político que a Igreja

Pretende fazer á sociedade brasileira está embutido no lema,
pelo qual a justiça e a paz se abraçarão, com dignidade para
os brasileiros. O que a Igreja quer para o Brasil, assim
como todos nós, fundamentalmente o meu partido, o PMDB, é
que a justiça e a paz estejam realmente abraçadas, com
vistas a Que no Brasil não haja desemprego, que todo
brasileiro tenha a dignidade de ter sua casa para morar,
tenha os recursos suficientes para criar sua família e
educar seus filhos, tenha acesso aos serviços sociais de
educação, saúde, segurança pública, transporte coletivo e,
sobretudo, a dignidade do emprego.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, é preciso que vistamos
realmente os orincipios da brasilidade, do patriotismo.
Pergunto: Co-- o cidadão, a pessoa pode ser patriota se não
tem a cidaDania? Cidadania é aquilo que a pátria pode,
naturalmente, oferecer ao cidadão; é o acesso aos serviços
sociais já citados. Sr. Presidente. Srs. Deputados, o que é
a pátria senão o teto que nos cobre, a mesa em Que comemos
ou a cama em que dormimos? No entanto, temos muitos irmãos
que não têm nada disso: não têm teto, não têm mesa, não têm
cama. Muitos dos nossos companheiros, amigos e irmãos estão
morando debaixo de pontes, estão habitando, muitas vezes, em
condições precárias, nas favelas. Outros, por morarem muito
distantes das cidades, encontram muitas dificuldades para
trabalhar, ganhar seu pão, pois os poderes públicos
municipais - e este é um ano de eleições municipais -
afastam o pobre, aquele mais humilde, e o jogam em conjuntos
habitacionais distantes dos grandes centros, sem transporte
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coletivo, sem assistência médica, a saúde totalmente
esquecida, transporte inexistente, segurança pública
inexistente, educação para seus filhos inexistente:
Em Belo Horizonte, quando paramos o carro no sinaleiro,

somos atacados por crianças pequenas que vêm, até a mando de
seus pais, pedir ajuda, muitas vezes para comprar pão ou
qualquer outro alimento que não existe em sua moradia.
Sem sombra de duvida, este é um ano muito feliz, porque
estamos muito esperançosos. Os brasileiros, de modo geral, e
fundamentalmente os mineiros, precisam eliminar um pouco do
sofrimento e das desigualdades sociais existentes em nosso
Estado. Tenho certeza de que justiça e paz se abraçarão,
porque nossa Igreja, a Igreja Católica, tem pregado isso, e
vai continuar, durante o ano de 1996, com todo o seu
devotamento e credibilidade, tentando passar essa idéia às
populações, para que elas possam, conscientemente, escrever,
nas urnas, uma nova história para o nosso Estado, a partir
das eleições de 3/10/96. Quero parabenizar a iniciativa da
Igreja Católica por essa campanha, que tem um tema forte,
"Fraternidade e Política-', e cujo "slogan Justiça e paz
se abraçarão', não menos forte, nos toca ao coração.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero manifestar minha
alegria de estar aqui, nesta tarde, falando sobre este tema,
e dizer que, a partir do ano que vem, tenho a convicção de
que não teremos mais violência do tipo que vem ocorrendo,
fundamentalmente em Minas Gerais, como o assassinato das
três crianças no Taquaril. Da mesma forma, estou certo de
que não haverá mais injustiças, de toda ordem, como as que
têm sido cometidas em nosso Estado. Muitos dos nossos irmãos
moram mal, debaixo de pontes, sem dignidade, distante dos
centros, enfrentando dificuldades de toda ordem. No entanto,
eles ainda encontram esperança e fé, não só na religião,
como em Minas Gerais e no Brasil. Não fora essa fé, e as
coisas estariam muito piores. Era o que eu tinha a dizer,
Sr. Presidente. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos

Helénio.
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, público presente nas galerias, imprensa,
tentaremos ser breves, em virtude da reunião conjunta em que
se discutirão as taxas judiciais, assunto de suma
importância. Entendemos que esse debate deve acontecer. Os
representantes já estão na Casa, e tentaremos acelerar a
nossa proposição.
Na verdade, o assunto sobre o qual vamos falar é que há um
clamor de várias associações e movimentos com relação à
violência que vem ocorrendo na área do transporte coletivo
em nossa Capital. E a falta de entendimento entre sindicato
patronal e sindicato de trabalhadores. E isso, na verdaae,
está respingando em toda a sociedade.
Assim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, com grande
preocupação abordaremos, hoje, a questão do transporte
coletivo na Grande BH, dando especial ênfase ao
insustentável nível a que chegou a violência nesse campo.
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São notórias as freqüentes disputas envolvendo sindicatc
dos rodoviários, sindicato patronal e poder público. Até
pela complexidade da matéria, em se tratando de um grande
centro urbano como a Região Metropolitana de Belo Horizonte,
devemos reconhecer que muitos dos conflitos são, realmente,
inevitáveis.
Entendemos, porém, que, por mais complicadas, imprevisiveis

e de dificil acordo que sejam as divergências entre os três
segmentos ligados à questão, nada justifica as situações de
violência e insanidade que têm marcado o problema.
Abrimos o jornal de hoje e lemos sobre o caso de um
empregado de empresa de transporte colETivo urbano que
assassinou um dos pro prietários da empresa e, a seguir,
suicidou-se. Ontem, também num diário da Capita], vimos o
caso de uma passageira agredida por um motorista da linha
6001. Outro dia foi o caso dos seis ônibus, alguns
depredados, um incendiado, outro jogado no precipicio.
Tudo isso sem se falar nas greves tipo "lingüição" e em
operações que vêm sendo feitas diariamente, quando são
fabricados' estragos nos ônibus, no intuito de tumultuar o
trânsito na Grande 8H. Hoje, vamos criticar os dois
sindicatos: o dos rodoviários e o patronal, porque não vamos
ser coniventes com o que estão fazendo com a população de
Belo Horizonte.
O que se vê, enfim, é uma enorme carga de ódio contida em
todas essas ações. Mais que isso, podemos notar que os
motoristas estão sendo submetidos a um grau tão elevado de
pressão que, muitos deles, outrora cordiais no trato social
e prudentes no tráfego urbano, ultimamente têm patrocinado
brigas e discussões, podendo chegar às vias de fato com o
usuário do serviço; no que se refere ao trânsito nas ruas,
têm submetido os passageiros dos demais veiculos que
circulam nas vias urbanas a verdadeiros riscos de vida, uma
vez que não respeitam sua faixa de circulação, a sinalização
de trânsito e tampouco as regras mais elementares ao
volante, corno as relativas a ultrapassagem, preferência e
mudança de faixa.
Temos assistido aos infatigáveis esforços que a BHTrans e o

próprio DER-MO têm dedicado ao aperfeiçoamento do transporte
coletivo na Grande BH e, da mesma forma, entendemos, até
certo ponto, as reivindicações do SETRANSP e do sindicato
dos rodoviários. Acreditamos, contudo, que novas medidas
devem ser tomadas visando especificamente á melhor
capacitação e treinamento dos profissionais que trabalham no
setor. Cremos, também, que as conversações entre as diversas
partes - Governo, empresários, trabalhadores e usuários -
devem ser instrumentos úteis para a evolução do transporte
metropolitano na Capital. Não podemos concordar, no entanto,
com determinadas posições que vêm sendo assumidas por certos
setores e que representam duras investidas contra a
sociedade. Entendemos que a sociedade não pode ser
penalizada pela frustração de um acordo, muito embora nos
solidarizemos com a luta da categoria em suas
reivindicações. Parece-nos que os rodoviários deveriam
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repensar os métodos que vêm usando, e, mais que isso, cada
motorista deveria ter mais consciência de seu papel na
sociedade. -
Há evidente espaço para a atuação conjunta dos órgãos do
poder público, dos sindicatos de categoria econômica e de
trabalhadores e dos usuários. O que não pode continuar a
acontecer é deixarmos os usuários dos coletivos e os demais
usuários das vias públicas, destacadamente os que trafegam
em carros pequenos, à mercê do despreparo de alguns
profissionais.
Lembramos que, na Presidência da Comissão de Defesa do
Consumidor, já tivemos a oportunidade de, inúmeras vezes,
ouvir os setores mencionados em seus anseios e preocupações,
suas propostas e suas limitações. Reafirmamos nosso
testemunho de que hoje, em Belo Horizonte, busca-se oferecer
à população um serviço de õnibus de alta qualidade. E
preciso, portanto, que, a fim de não comprometer todo um
projeto maior de planejamento do tráfego da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, estanquemos imediatamente o
quadro que ora se apresenta grave.
Fica, enfim, nosso apelo às autoridades estaduais e

municipais, inclusive e especialmente àquelas que cuidam da
fiscalização e da educação para o trânsito, aos
proprietários das empresas de ônibus e aos trabalhadores do
ramo, para que, em beneficio da sociedade como um todo,
trabalhem com o objetivo de solucionar com rapidez O
problema aqui apontado. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo

Vasconceilos.
O Deputado Ronaldo Vasconceflos' - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, assessoria da Casa, galeria,
imprensa, com o objetivo de transformar esta Casa num fórum
constante de discussões sobre leis, e não apenas um lugar em
que cada Deputado se sinta como despachante de luxo, na
verdade um despachante bem remunerado, é que apresentamos
mais uma idéia para diminuir o número de acidentes nas
estradas de Minas Gerais. Apresentamos o Projeto de Lei np
536/95, determinando o uso de faróis acesos durante o dia,
nas estradas de Minas Gerais. Gostaria de salientar que a
Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer pela
inconstitucionalidade de nossa idéia, e por isso venho aqui,
publicamente, refutar suas afirmativas, não só pelo meu
modesto conhecimento de direito, mas embasado num
pronunciamento de ninguém menos que o atual Diretor da
Faculdade de Direito da UFMG, o ilustre Prof. Aluisio
Pimenta. Em seu parecer, ele se refere ao art. 23, XII, da
Constituição Federal, afirmando que compete também aos
Estados estabelecer e implantar política de educação para a
segurança do trânsito. Isso nos dá um apoio juridico, um
apoio legal, um apoio constitucional para vir até aqui fazer
um apelo aos Srs. Deputados para que nos ajudem na
tramitação desse projeto de lei, para que ele possa ser
melhorado pelos Srs. Deputados e para que Minas Gerais ocupe
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seu lugar de destaque entre os Estados preocupados com a
questão da segurança de trânsito. -
Gostaria de comentar, também, um fax que recebi em meu

gabinete, da nossa gloriosa Policia Militar, cumprimentando-
me pela iniciativa em relação á segurança no trânsito. Esse
"fax", que tenho a oportunidade de mostrar aos senhores, é
assinado pelo Comandante-Geral da PMMG, Cel. Nelson Fernando
Cordeiro, que termina dizendo: "a expectativa é de que o
esforço de V. Exa. para com o assunto em questão obtenha o
sucesso almejado, pois irá contribuir com as atividades do
policiamento do trânsito rodoviário executado pela Policia
Militar na extensa malha viária do território mineiro."
Desde outubro de 1995, para reforçar ainda mais a nossa
idéia, todos os õnibus gerenciados pela BHtrans circulam com
os faróis acesos durante o dia. Lembro que a BHtrans é
gerenciada pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Que
tem à frente o PT. Ela dá apoio, portanto, á nossa idéia,
não apenas apoio formal, mas explicito, determinando Que os
ónibus que circulam dentro de Belo Horizonte o façam com
faróis acesos. Pois bem, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
além do mais, o próprio Sindicato das Empresas
Permissionárias do Transporte Coletivo em Belo Horizonte
reconhece que, para evitar acidentes, é válida tal
iniciativa. Gostaria de acrescentar que, enquanto nossas
estradas não são recuperadas, devem ser criadas, com
urgência, formas de se evitar acidentes, como o uso do cinto
de segurança, projeto trabalhado por nós, nesta casa, já
sancionado pelo Governador do Estado. O uso dos faróis
acesos, durante o dia, nas rodovias estaduais, levaria a
evitar acidentes, enquanto as nossas estradas, como disse o
Comandante-Geral da PMMG nossa extensa malha viária não
estiver em pleno funcionamento.
Chamaria a atenção, também, para uma reportagem veiculada

num jornal denominado "Roda Viva", de novembro de 1995. Ele
está aqui para reflexão dos Deputados e Deputadas: 'Faróis
acesos durante o dia - importante para quem? Importante para
motoristas e pedestres." Ao longo da página 3, esse jornal
comenta única e exclusivamente a questão do uso de faróis
acesos durante o dia, que é a medida que queremos adotar em
nossas rodovias. Diversos arrazoados mostram, apresentando
números de atropelamentos e abalroamentos, que CE faróis
acesos contribuem para reduzir o número de acide-::es. Essa
idéia, na verdade, já foi utilizada em outros Paises, cujos
indicadores demonstram a validade da nossa tese.
Gostaria de comentar, para terminar, alguns pontos
positivos do uso do farol aceso, nas estradas, durante o
dia. Primeiro ponto positivo: melhoria da visibilidade dos
veículos, facilitando cálculo de distância em
ultrapassagens. Segundo ponto positivo: nossas rodovias
beiram muitas cidades, por onde pedestres transitam sem a
menor segurança. O farol aceso facilitará o cálculo da
velocidade e da distância do veiculo. Terceiro ponto
positivo: redução de acidentes, evitando mortes e
sofrimentos. Quarto ponto positivo: no Rio Grande do Sul,
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projeto semelhante do Deputado Onix L.orenzoni tramita, com
grandes perspectivas de se transformar em lei. Esseprojeto
do nosso colega do PL vem tendo grande aceitaçãô junto à
sociedade, e foram produzidos alguns "folders' com os
seguintes "slogans": "Acenda os faróis, ligue-se na vida.";
"Use os faróis baixos durante o dia.". Gostaria de dizer que
o Deputado Carlos Pimenta, meu companheiro do PL, o que
muito me honra devido à sua inteligência, também já se
pronunciou neste microfone, hipotecando o seu apoio a essa
ideia. Portanto, pediria a reflexão dos Deputados e das
Deputadas para que nos ajudem, quando for o caso, derrubando
o parecer pela inconstitucionalidade, mal feito pela nossa
Comissão de Constituição e Justiça. A contrapõ-10 temos,
nada mais, nada menos, do que o parecer do ilustre Direte"
da Faculdade de Direito da UFMG. Muito obrigado, Sr-
Presidente.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jorge Eduardo

de Oliveira.
O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira* - Sr. Presidente,
Srs Deputados, neste domingo, 24 de março, nosso partido, o
PMDB, fez 30 anos. Trinta anos de luta, de resistência
democrática, de conquistas, resultando nos números que
confirmam sua força e sua abrangência.
São 9 Governadores, 3 Ministros de Estado, 24 Senadores, 97
Deputados Federais, 260 Deputados Estaduais, 1.497
Prefeitos, 8.000 Vereadores e 6.000.000 de filiados em todo
o Pais. Uma estrutura como esta só é possivel devido à
grande identificação da legenda com o povo brasileiro.
Nosso companheiro de bancada e Vice-Lider, Deputado Geraldo
Rezende, em pronunciamento no último dia 22 de março, falou.
e falou muito bem, sobre a história dessas lutas, desde o
surgimento da agremiação até os dias atuais.
Como Líder do partido na Casa, não poderia deixar de
manifestar, desta tribuna, minhas congratulações pela
passagem dessa data, significativa para todos nós, que
tivemos nossas vidas marcadas pela participação nos destinos
peemedebistas. Assim corno o colega Geraldo Rezende, adotei,
há quase 30 anos, a legenda (mais precisamente em 1967),
pouco tempo após a extinção dos antigos partidos pelo Ato
Institucional nQ 2, fruto do regime de exceção implantado no
Pais em 1964. Minha filiação, portanto, ocorreu logo depois
da criação dos dois partidos 'permitidos" pelo regime: a
ARENA - situacionista - e o MDB - no qual alguns poucos
ousaram alojar-se para exercer a oposição "possível"
naqueles difíceis e obscuros tempos de ditadura militar.
Em nenhum momento me arrependi. Penso que o PMDB ainda hoje
é capaz de manifestar extremo vigor, haja vista a
convergência das atenções nacionais para a atuação da
bancada no Congresso. Foi o PMDB o principal responsável
pela tentativa de instalação de uma CPI. no Senado, com a
finalidade de apurar irregularidades do sistema financeiro e
a promiscuidade deste com o Banco Central. Nas palavras do
ex-Deputado e homem de letras Murilo Badaró, "a feliz
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atitude, máscula e independente, da Bancada do PMDB no
Senado da República repõe a poderosa agremiação nos
verdadeiros trilhos de sua tradição de luta. Chama o PMDB
de"uma nova Fênix, que, a exemplo da ave da mitologia,
está ressurgindo de suas próprias cinzas, preparada para
continuar emprestando ao Brasil a colaboração de seu
patriotismo. Nesse episódio, perdemos a batalha, mas o povo
brasileiro soube, como sempre, interpretar as razões de
nossa rebeldia.
Da mesma forma, o partido foi o principal aliado do Governo
na luta pela aprovação de reformas no sistema
previdenciário. Reformas não tão profundas, como se queria,
mas essenciais no momento em que se busca a todo o custo a
modernização do Estado brasileiro. Não podemos nos esquecer,
também, de que o atual Presidente da República foi forjado
nos combates emedebistas e peemedebistas, nos quais se
destacou como um dos seus mais autênticos representantes, O
PSDB, resultado de dissidências em nosso partido, nem de
longe possui os quadros necessários a uma sempre buscada
hegemonia nacional; tal como conquistada nos últimos 30 anos
pela nossa militância. Hoje, um projeto político que
pretenda lançar raizes nas tradições nacionais não pode
prescindir da colaboração do PMDB
Sr. Presidente, Srs. Deputados, quando as instituições
Políticas brasileiras se enfraqueceram, foi o PMDB,
estreitando seus vínculos com o povo, que promoveu a sua
refundação, discutindo todos os temas relevantes para a
sociedade. A construção de uma Nação soberana, a
consolidação de um regime democràticc pluralista e
socialmente justo, no qual a riqueza criada seja instrumento
de bem-estar de todos, sempre foi e continuará sendo nosso
compromisso fundamental e a tarefa a que nos propusemos
desde o inicio. Agora que parece encerrado o ciclo
autoritário, faz-se mister enfrentarmos no Brasil as grandes
questões económicas, as mudanças que assegurem, em igualdade
de condições, nossa posição como nação Que participe no
concerto dos demais paises, mas, sobretudo, haveremos de
enfrentar os urgentes imperativos da justiça social.
Nós, do PMDB, acreditamos que só rã um remédio contra todas

as formas de autoritarismo, opressão e injustiça, e ele se
chama democracia. Uma democracia brasileira, que não siga
modelos nem se confunda com a ótica estrangeira, a qual vem
sendo construída, forjada nos valores que apregoamos,
repudiando o arbítrio, a centralização do poder e a
violência.
Até aqui, o partido se manteve fiel ao ideal da democracia.
Neste momento, buscamos aprofundá-la :rofessando a
participação, a cidadania e a não-violência, sem
conformismo, e identificando-nos com o povo brasileiro, que
nunca se pautou pelo radicalismo, e sim pela moderação.
Ao PMDB de Oscar Passos, de Teotónio Vilela, de Ulysses
Guimarães,. de Tancredo Neves, de Severo Comes, nossos
Parabéns! As nossas bancadas na Assembléia, na Câmara e no
Senado, ás nossas bases e à militância nossas congratulações
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haverão de percorrer. Obrigado.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
hoje, às 10 horas, na Comissão de Defesa Social, tivemos a
presença do Secretário da Segurança Pública, Dr. Santos
Moreira. E a discussão foi sobre a ação da Secretaria da
Segurança Publica em relação à Chacina do Taquaril e a
outros assuntos relacionados com a atuação do Grupo Reação
dentro da Policia Civil. Questionamos, de inicio, a respeito
do inquérito sobre as bombas e sobre a demora na apuração.
Já transcorreu mais de um ano e, até agora, os resultados
desse inquérito não foram divulgados para O público. O
próprio Secretário constatou a não-conclusão dos inquéritos,
a não ser o da OAB. Tivemos, inclusive, revelação
surpreendente do Secretário de que ele não tinha dúvida de
que a explosão da bomba no Cine Nazaré tinha sido ato
praticado por elemento da Polícia Civil. Ele não soube
explicar se era da ativa ou não. Perguntamos por que essa
revelação não foi tornada pública antes. O Secretário não
soube precisar as dificuldades que o inquérito policial teve
e admitiu a inexistência de prova testemunhal, dadas as
dificuldades de uma prova pericial mais precisa, já que o
material usado na explosão das bombas é muito comum e
facilmente encontrado em qualquer loja. Ele também não soube
explicar os episódios das outras bombas.
Quanto á questão da Chacina do Taquaril, tivemos hoje.
aqui, uma revelação surpreendente. Inquirido por este
Deputado a respeito do automóvel Gol verde queimado, que foi
usado na chacina, o Secretário assumiu, publicamente, que
esse veiculo, durante seis anos, circulou nas ruas de Belo
Horizonte com chapa fria, sem ser multado, sem ser parado em
uma 'blitz' e estava sendo usado por policiais, não sabendo
precisar se civis ou militares.
Essa revelação do Secretário acrescenta um dado novo à
polêmica, pois mostra que existem servidores públicos
envolvidos na chacina. O Secretário, de forma sincera e
transparente, fez essa revelação na Comissão de Defesa
Social. Falou, ainda, que já tinha conhecimento de outros
fatos surpreendentes, mas que não poderia adiantar nada para
não atrapalhar as investigações. Ele também nos disse que,
desde que seja mantido sigilo, qualquer Deputado desta Casa
pode ter acesso aos documentos dos vários inquéritos, desde
os relativos à explosão das bombas, no ano passado, passando
por inquéritos do Grupo Reação, da invasão do Hospital João
XXIII, de forma criminosa, por cerca de 60 policiais, à
Chacina do Taquaril.
Diante das declarações e das revelações do Secretário de

Segurança Pública, não resta dúvida de que esta Casa tem que
constituir uma comissão parlamentar de inquérito.
Gostaria de lembrar os argumentos usados em editorial pelo
jornal 'Estado de Minas", para defender uma CPI para a
Chacina do Taquaril. 0 jornal dizia que a CPI era
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instrumento próprio para apurar atos e ações que tivessem
participação do Governo ou mesmo de servidores - públicos
envolvidos. E a declaração do Secretário confirma tal
questão. O jornal disse ainda que era questão de
transparência e de publicidade, pois um inquérito "intra
corpus", feito pela própria policia, poderia ensejar uma
não-solução definitiva ou mesmo uma protelação do inquérito.
Quero fazer um apelo aos seis Deputados que retiraram seus
nomes. Srs. Deputados, coloquem a mão na consciência, porque
essa ci é muito importante, é fundamental até para dar
suporte á Secretaria de Segurança Pública, porque estamos
lidando com criminosos, e a instalação da CRI garantiria que
a sociedade pudesse acompanhar todos os passos dessa
investigação e que a punição fosse feita.
Os Deputados que retiraram seus nomes disseram que foram
motivados por apelo do Líder do Governo, Deputado Romeu
Queiroz. Tenho certeza de que o apelo do Governo não pode
ser maior que o clamor da sociedade, não pode ser maior que
o clamor que o crime e a chacina hedionda impõem.
Faço um apelo aos Deputados. Basta que não concordem em
retirar a assinatura, para que a CRI possa ser instalada.
Faço, também, um apelo aos Deputados que não assinaram - e
que porventura queiram fazê-lo -, porque somente uma
assinatura garantirá o despacho e o devido funcionamento da
CPI. Os Lideres partidários têm dois dias para a indicação
de nomes para a CPI. Se não o fizerem em dois dias, o nosso
Regimento estabelece que o próprio Presidente da Casa nomeie
os membros.
A intervenção, hoje, do Secretário, de forma transparente,
foi a reafirmação de que a CRI precisa ser instalada, O
Deputado João Leite disse, na Comissão, discordando da
instalação da CPI, que há uma comissão própria que poderia
tratar disso. Gostaríamos de dizer que uma comissão
permanente da Casa não tem o poder de uma comissão
parlamentar de inquérito. Ela fica restrita ás normas
regimentais e, muitas vezes, não tem aquilo que estabelece a
lei federal, o exercício do poder de policia, ou seja, suas
conclusões equivalem às de um inquérito policial. Em vista
disso é que a CRI se torna necessária e urgente. Não vamos
atender aos apelos de lideranças partidárias que nos
procuraram, solicitando que deixássemos a leitura do
requerimento para depois da Semana Santa. Quero tocar a
consciência de cada um. Tenho certeza de que a CRI será
instalada. Deputados que retiraram seus nomes os colocarão
novamente; vão desistir da desistência. Queremos que a CRI
seja instalada hoje. E uma providência necessária e urgente.
Esse Pocer tem que agir como Poder, não pode ser refém de
bandidc ou marginais.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da

Silveira Júnior.
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente,
senhores das galerias, senhores da bancada da imprensa, subo
a esta tribuna, hoje, para solidarizar-me com a família do
empresário João Rossi, proprietário da Empresa Radar,
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assassinado ontem, aqui em Belo Horizonte, por um
funcionário da sua empresa, um rodoviário, como foi
noticiado pelos jornais. Em seguida, Sr. Prsidente,
queremos fazer um pequeno comentário sobre o discurso do
companheiro do PT, Deputado Marcos Helênio, que subiu a esta
tribuna minutos atrás e argumentou que todo esse clima que
acompanhamos hoje se deve a uma batalha entre o sindicato
funcional e o sindicato patronal, com o Sindicato dos
Rodoviários, com 28 mil funcionários. Acompanhamos os fatos
- ônibus incendiados, ônibus quebrados, pneus furados, um
total descontentamento dos rodoviários com seus salários.
Mas quando um companheiro do PT sobe á tribuna e anuncia que
existe uma batalha entre o sindicato patronal e os
funcionários, Sr. Presidente, fico boquiaberto, fico sem
entender. Na realidade, toda culpa do que estamos
presenciando hoje - rodoviários trabalhando com uma
remuneração baixa, segundo o Presidente da classe;
rodoviários trabalhando insatisfeitos, provocando um aumento
do número de acidentes, o que prejudica a população e o
transporte coletivo da Região Metropolitana de Belo
Horizonte -é somente de um órgão: a BHTRANS, dirigida pelo
PT. Não dá para entender por que foi estipulado um aumento
das tarifas dentro da linha de custo e, após esse aumento,
deixaram a negociação para o sindicato patronal com os
funcionários. Todos nós sabemos que o empresário só pode dar
aumento ao rodoviário se for autorizado pela BHTRAWS, se o
PT, que dirige a Prefeitura, que dirige a BHTRANS autorizar.
Então, o que estamos acompanhando hoje, em Belo Horizonte, é
uma situação gravissïma, pelo que está acontecendo com os
rodoviários, pelo que está acontecendo com o trânsito de
Belo Horizonte, pela briga que está deflagrada. Cabe à
BHTRANS tentar uma negociação. Não é, simplesmente, o
Deputado Marcos Helênio expor aqui que isso é briga de
empregado com patrão, que gerenciador de transporte não tem
nada que ver com isso.
O maior culpado é a administração do PT em Belo Horizonte.
Cabe, agora, ao Governo do Estado equipar o pessoal do DER-
MC, que gerencia o transporte da região metropolitana, mas
que o faz sem condições. O DER-MG não tem técnicos, não tem
funcionários adequados para o trabalho. Hoje, o DER-MG
simplesmente pede bênção à BHTRANS; o DER-MG só diz que a
BHTRANS está certa. O Governo do Estado tem Que tentar
aparelhar esse órgão e tentar resolver todos esses problemas
q ue acontecem entre as duas categorias -
Não posso admitir que um Deputado do PT tente jogar a culpa

em dois sindicatos. Gostaria de falar também que o PT, pelo
domínio dentro do sindicato, está esvaziando a liderança do
Sr. Hamilton. O PT tenta esvaziar o Sindicato dos
Rodoviários para colocar pessoas ligadas ao partido lá
dentro. Isso é uma coisa grave e tem que ser apurada. Não
podemos simplesmente falar de quem é a culpa, ainda mais
quando o Deputado fala que a culpa é de empregado e patrão -
A culpa é de quem gerencia O transporte, e quem o gerencia é
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o P1', em Belo Horizonte. E não é fácil controlar 28 mil
filiados ao Sindicato dos Rodoviários. -
O jornal "Estado de Minas', Sr. Presidente, trouxe a
matéria"Invasão na Vila Pinho". O PT, na greve dos
professores, não quis conversar, cortou os dias parados e
colocou professores para trabalhar em Belo Horizonte. E
agora fica falando que essas invasões são ilegais. Para quem
não conhece Belo Horizonte, a área que foi invadida na Vila
Pinho é destinada a uma praça de esportes já aprovada no
orçamento participativo da Prefeitura de Belo Horizonte, ou
seja, pelo P1'. A área destinada ao horto florestal também já
está aprovada no orçamento. E muito bonito chegar á
televisão e falar que existe um orçamento participativo,
mas, quando chega o momento, ele não é cumprido. E muito
fácil mostrar uma coisa na televisão e não cumprir.
Fica aqui o meu apelo ao Governo do Estado para que equipe
o DER-MG e para que coloque no órgão homens que possam
sentar-se á mesa com a direção da BHTRANS e do PT, para
discutir e tentar resolver a situação - Ontem, um empresário
foi morto, e tenho a certeza de que a insatisfação da classe
dos rodoviários é geral. O empresário não pode, hoje,
conceder aumento sem autorização da BHTRANS. Deixo meu
apelo para que as negociações, para que as conversas
continuem- Não é como o Deputado Marcos Helénio diz, que é
entre empregado e patrão. E da BHTRANS a responsabilidade, e
quem tem que resolver isso urgentemente é a administração
municipal de Belo Horizonte, é a BHTRANS. O empresário vai
cumprir o que a BHTRANS determinar. Então, Sr. Presidente,
fica aí o apelo ao Governo do Estado para que possamos ter
no Governo técnicos preparados para discutir uma planilha de
custo. Muito obrigado.

Questões de Ordem
O Deputado Ronaldo vasconcel los - Sr. Presidente, gostaria
de parabenizar o Deputado Jorge Eduardo pelo discurso que
acabou de pronunciar. Pertenci a essa legenda em uma época
difícil, em uma época de luta e sacrifício. Quando fomos
buscar a filiação no antigo MOB, fomos tachados de diversos
nomes, principalmente de subversivo ou comunista.
Pertencendo, hoje, a outra legenda, rendo as minhas
homenagens ao glorioso PMDB e espero que o ilustre Deputado
Jorge Eduardo de Oliveira. Líder da Bancada, transmita as
nossas felicitações à sua Bancada, aqui na Assembléia, e á
Executiva Regional do PMDB, Muito obrigado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, gostaríamos de

deixar registrados nos anais da Casa nossos cumprimentos ao
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, Líder da Bancada do
PMDB, pelo pronunciamento que fez. Neste Pais, as tradições
políticas têm que ser valorizadas, ainda mais quando se
completam 30 anos de luta pela democracia. Apesar das
diferenças que temos, reconhecemos o papel importante que
esse partido teve na luta pela democracia. Muito obrigado.
O Deputado Durval Angelo - Solicito o encerramento de plano
da reunião, pois não existe em Plenário número regimental
para continuação dos trabalhos.
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O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria
constante na pauta, a Presidência vai solicitar seja feita a
recomposição de "quorum Com a palavra, o Sr. Secretário,
para proceder à chamada dos Deputados.
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a
chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 24 Deputados.
Existem 15 Deputados nas Comissões. Portanto, somos 39
Deputados presentes, e há' quorum' para o prosseguimento dos
nossos trabalhos.

Questão de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente,
gostaria de saber se na chamada constou o nome do Deputado
Durval Angelo.
O Sr. Presidente - Constou sim, Deputado.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

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

Decisão da Presidência
A Presidência deixa de receber o requerimento do Deputado
Durval Angelo, em que solicita constituição de uma CPI para
apurar a possível negligência da Secretaria da Segurança
Pública na condução dos inquéritos referentes à atuação do
autodenominado "Grupo Reação", por não atender aos
pressupostos regimentais, determinados pelo f 2o do art. 244
do Regimento Interno, que condiciona o seu recebimento ao
apoiamento de, pelo menos, um terço dos membros da
Assembléia.
Sala das Reuniões, 27 de março de 1996.
Agostinho Patrús, Presidente.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Gostaria de informar á Casa que

o nosso requerimento obteve 31 assinaturas, como V. Exa.
pode verificar no próprio documento. Gostaria de uma
informação pública por parte de V. Exa. , para que o autor do
requerimento tenha conhecimento da existência de retirada de
nome por parte de algum Deputado. Caso isso tenha
acontecido, gostaria da citação do nome do colega para tomar
as providências cabíveis em uma próxima vez. Entreguei um
requerimento contendo 31 assinaturas, pelo que me consta,
até agora.
O Sr. Presidente - Na realidade. Deputado, o Presidente
também teve esse cuidado que V. Exa. procura ter. Na
condução dos trabalhos o Presidente estará sempre atento.
Caso tivesse 26 assinaturas, o requerimento seria recebido,
e a constituição da Comissão seria deferida. Mas existe um
requerimento assinado por seis Deputados, em que solicitam a
retirada de seus nomes do documento em questão. Caso V. Exa.
deseje, a Presidência fornecerá cópia desse requerimento.
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Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar. Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda á
Constituição flQ 22/96, da Deputada Maria José Haueisen e
outros, que acrescenta inciso ao art. 161 da Constituição do
Estado. Pelo PSDB: efetivos - Deputados Hely Tarquinio,
Mauri Torres, Ajalmar Silva e Aílton Vilela; suplentes -
Deputados José Maria Barros, José Bonifácio, Kemil Kumaira e
Miguel Barbosa; pelo PPB: efetivos - Deputados Antônio
Genaro e Elmo Braz; suplentes - Deputados Glycon Terra Pinto
e Gil Pereira; pelo PMDB: efetivos - Deputados Bonifácio
Mourão e Antônio Andrade; suplentes - Deputados José
Henrique e Antônio Roberto; pelo PFL: efetivos - Deputados
Bilac Pinto e Jorge Hannas; suplentes - Deputados Djalma
Diniz e Paulo Piau; pelo PT: efetivos - Deputados Durval
Angelo e Gilmar Machado; suplentes - Deputados Almir Cardoso
e Marcos Helênio; pelo PDT efetivo - Deputado José Braga;
suplente - Deputado Marcelo Gonçalves; pelo PL: efetivo -
Deputado Carlos Pimenta; suplente - Deputado Ronaldo
Vasconcellos e pelo PTB: efetivo - Deputado Dilzon Melo;
suplente - Deputado Paulo Schettino. Designo. A Gerência-
Geral de Apoio às Comissões.
A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição no 23/96
do Deputado Sebastião Navarro Vieira e outros, que dá nova
redação ao 2Q do aru 69 da Constituição do Estado. Pelo
PSDB: efetivos - Deputados Arnaldo Penna, Ajalmar Silva,
Miguel Martini e Simão Pedro Toledo; suplentes - Deputados
Maria Olivia, José Bonifácio, José Maria Barros e Mauri
Torres; pelo PMDB: efetivos - Deputados Anderson Adauto e
Geraldo Rezende; suplentes - Deputados António Andrade e
António Roberto; pelo PPB: efetivos - Deputados Alberto
Pinto Coelho e Glycon Terra Pinto; suplentes - Deputados
Dimas Rodrigues e Carlos Murta; pelo PFL: efetivos -
Deputados Clêuber Carneiro e Sebastião Costa; suplentes -
Deputados Leonidio Bouças e Jorge Hannas; pelo PT: efetivos
- Deputados Gilmar Machado e Marcos Helénio; suplentes -
Deputados Llmjr Cardoso e Durval Angelo; pelo PDT: efetivo -
Deputado Farcelo Gonçalves; suplente - Deputado Alencar da
Silveira Júnior; pelo PL: efetivo - Deputado Carlos Pimenta;
suplente - Deputado Ronaldo Vasconcellos; pelo PTB: efetivo
- Deputado Dilzon Melo; suplente -Deputado Marcelo Cecé.
Designo. A Gerência-Geral de Apoio às Comissões.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Saúde e Ação Social - aprovação, na 7a Reunião
Extraordinária, dos Projetos de Lei flQS 564/95, do Deputado
Francisco Ramalho; 18/95, do Deputado Jorge Hannas; 563/95,
do Deputado Paulo Piau; 541195, do Deputado Sebastião
Helvécio; 558/95, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, e
567/95, do Deputado Wanderley Ávila (Ciente. Publique-se.);
Pelos Deputados Marcelo Gonçalves - falecimento do Sr
Joaquim Adão da Silva, em Belo Horizonte; Marco Régis -
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falecimento do Sr. Juarez Martiniano, em Muzambinho; Maria
Olivia - falecimento do Sr. Wilde Lacerda, Sr. m Belo
Horizonte; e Simão Pedro Toledo - falecimento do  . Rubens
Comes de Paiva, em Pouso Alegre (Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Wander]ey
Ávila, em que solicita a retirada de tramitação do Projeto
de Lei ng 608/95, de sua autoria, ainda sem parecer da
Comissão de Justiça. Inclua-se o projeto em ordem do dia
para os fins do art. 298 do Regimento. Interno.
Requerimento do Deputado Wanderley Ávila, em que solicita o

desarquivamento do Projeto de Lei nQ 2.156/94, do Deputado
Bernardo Rubinger. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.
O Deputado Durval Angelo - Peço verificação de votação, Sr.

Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos
Deputados Que ocupem seus lugares, para a verificação. Os
Deputados que votaram a favor do requerimento queiram se
levantar. (- Pausa.) Podem se assentar. Os Deputados que
votaram contra o requerimento queiram se levantar. (-
Pausa.) Podem se assentar. Votaram a favor do requerimento
17 Deputados; houve 1 voto em branco, e 15 Deputados
encontram-se nas comissões, perfazendo um total de 33
presentes. Portanto, não houve quorurn' para votação- A
Presidência torna sem efeito a votação do requerimento do
Deputado Wanderley Ávila. Nos termos do § 6Q do art. 255 do
Regimento Interno, a Presidência vai solicitar à Sra.
Secretária que proceda à chamada dos Deputados para
recomposição de 'quorum'. Com a palavra, a Sra. Secretária.
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a

chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 16 Deputados, que,
somados aos 15 que se encontram nas comissões, perfazem um
total de 31 Deputados presentes. Portanto, não há "quorum"
para votação, mas o há para a continuação dos trabalhos.

Moção de Pesar
- A seguir, a Presidência apresenta moção de pesar pelo

falecimento dos Deputados João Silva, Jean Carvalho e Waldir
Meio Filho, da Assembléia Legislativa do Maranhão, ocorrido
ontem, à noite.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo matéria em fase de discussão
nem oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã,
dia 28, às 9 horas, nos termos dos editais de convocação,
bem como para a ordinária deliberativa de amanhã, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.
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ATA DA la REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE. LEI P19
12.797
Às Quatorze horas e trinta minutos do dia seis de dezembro
de rn:. novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Alberto Pinto Coelho, Ailton Vilela e
Anivaldo Coelho (substituindo este ao Deputado Ivo José, por
indicação da Liderança do PT), membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Alberto Pinto Coelho, declara abertos os trabalhos
e solicita ao Deputado Anivaldo Coelho que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos parlamentares presentes. A seguir, o
Presidente passa a palavra ao relator, Deputado Ailton
Vilela, que emite parecer pela manutenção do veto. Submetido
a discussão e votação, é aprovado o parecer na forma
proposta. O Presidente suspende a reunião por dez minutos
para a lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, a ata é
lida, aprovada e subscrita pelos Deputados presentes.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece o
comparecimento dos parlamentares e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 6 de dezembro de 1995.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Anivaldo Coelho - Ailton

Vilela.
ATA DA la REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
COMPLEMENTAR No 43
Às Quatorze horas e trinta minutos do dia quatorze de
dezembro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na
Sala das Comssões os Deputados Arnaldo Penna, Geraldo
Rezende (substtuindo este ao Deputado Bonifácio Mourão, por
indicação da Liderança do PMDB) e Bilac Pinto (substituindo
o Deputado Sebastião Costa, por indicação da Liderança do
PFL), membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Deputado Geraldo Rezende assume a Presidência.
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Bila:
Pinto que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares presentes.
A seguir, o Presidente passa a palavra ao relator, Deputado
Arnaldo Penna, que emite parecer pela rejeição do veto.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer na
forma proposta, O Presidente suspende a reunião por 10
minutos para a lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, a
ata é lida, aprovada e subscrita pelos Deputados presentes.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece o
comparecimento dos parlamentares e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1995.
Geraldo Rezende, Presidente - Arnaldo Penna - Bilac Pinto.

ATA DA 36a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
.-s dez horas do dia dezenove de março de mil novecentos e
oventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados
Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, Arnaldo Penna,
Anivaldo Coelho e Ivair Nogueira, membros da supracitada
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Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Geraldo Santanna, declara abertos os trabalhos, informa que
a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta
e solicita ao Deputado Anivaldo Coelho que proceda à 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. O Deputado Anivaldo Coelho,
relator do Projeto de Lei Complementar nQ 14/95, solicita o
prazo regimental para emissão de parecer, o qual lhe é
deferido pela Presidência. Ainda com a palavra o Deputado
Anivaldo Coelho, relator do Projeto de Lei Complementar np
15/96, emite parecer em que conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
proposição. Colocado em discussão e votação, é aprovado o
parecer. Na ausência do Deputado Leonidio Bouças, relator do
Projeto de Lei nQ 433/95, a Presidência redistribui a
matéria ao Deputado Ivair Nogueira. Este emite parecer em
que conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade da proposição na forma do Substitutivo nQ 1,
que apresenta. Colocado em discussão e votação, é aprovado o
parecer. O Deputado Anivaldo Coelho, relator do Projeto de
Lei nQ 600/95, solicita o prazo regimental para emissão de
parecer, o que lhe é deferido pela Presidência. O Deputado
Arnaldo Penna, relator do Projeto de Lei ng 629/95, emite
parecer em que conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade da matéria. Colocado em
discussão e votação, é aprovado o parecer. Ainda com a
palavra o Deputado Arnaldo Penna, relator do Projeto de Lei
nQ 645/96, emite parecer em que conclui pela
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela
injuridicidade da matéria. Posto em discussão e votação, é
aprovado o parecer. O Deputado Anivaldo Coelho, relator dos
Projetos de Lei nps 652, 667 e 668/96, emite pareceres em
que conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade das proposições e em que apresenta a Emenda n
1 ao Projeto de Lei nQ 667/96. Posto em discussão e votação,
cada um por sua vez, são aprovados os pareceres. Passa-se à
fase de discussão e votação de pareceres sobre proposições
que dispensam a apreciação do Plenário, O Deputado Arnaldo
Penna, relator do Projeto de Lei nQ 133/95, emite parecer em
que conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade da matéria. Posto em discussão e votação, é
aprovado o parecer. Na ausência do Deputado Leonidio Bouças,
relator dos Projetos de Lei nos 372. 498 e 507/96 e 641,
642, 644, 664, 669 e 670/96, a Presidência redistribui a
matéria aos Deputados Arnaldo Penna e Ivair Nogueira. O
Deputado Arnaldo Penna emite pareceres em que conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei nçs 372 e 498/95. O Deputado Ivair Nogueira
emite pareceres em que conclui pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei ns
507/95, 641, 642, 644, 664, 669 e 670/96 e em que apresenta
emendas que receberam o nQ 1 aos Projetos de Lei ns 644 e
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664/96. Colocados em discussão e votação, cada um por sua
vez, são aprovados os pareceres. A Presidência determina o
envio do Projeto de Lei ng 646/96 ao Plenário, para inclusão
do parecer em ordem do dia, nos termos do art. 189 do
Regimento Interno Cumprida a finalidade da reunião e nada
mais havendo a ser tratado, o Presidente agradece a presença
de todos, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 27 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho - Ivair
Nogueira - Simão Pedro Toledo - Arnaldc Penna.
ATA DA 34a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
As dez horas e quinze minutos do dia vinte de março de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados ivo José, Ronaldo Vasconcelios e
Wilson Trópia, membros da Comissão supracitada. Registra-se
também a presença dos Deputados Almir Cardoso e Raul Lima
Neto. Havendo número regimental , o Presidente, Deputado Ivo
José, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Wilson
Trópia que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência informa que a reunião destina-se a ouvir, em
audiência pública, a opinião de diversos representantes da
sociedade civil sobre o Projeto de Lei nQ 252/95, que
disciplina o exercicio da pesca nos cursos de água do
Estado, na forma dos Substitutivos nQs 2 e 3, apresentados
em Plenário pelos Deputados Raul Lima Neto e Ronaldo
Vasconcel los, respectivamente. Logo após, o Presiden:e faz a
leitura da seguinte correspondência: telegrama enviado pelo
Governador do Estado, Sr. Eduardo Azeredo (publicado no
Diário do Legislativo em 16/3/96); expediente da Associação
dos Pescadores e Amigos do Rio Piranga - ASPARPI -, enviando
sugestões para subsidiar a elaboração do parecer sobre os
substitutivos a serem discutidos; expediente da Liga de
Prevenção da Crueldade contra o Animal, enviando sugestões a
serem incorporadas ao parecer do relator sobre os
Substitutivos ns 2 e 3. A seguir, passa-se à l fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votaçãc de
proposições da Comissão. O Deputado Ronaldo Vasconceflos
apresenta dois requerimentos: o primeiro solicita que sejam
convidados representantes da Comissão de Meio Ambiente da
OAB-MG, com o objetivo de prestarem esclarecimentos sobre
atuação e atribuições da citada Comissão; o segundo solicita
que seja convidado o Brigadeiro Ivan Frota para, em
audiência pública, nesta Comissão, prestar esclarecimentos
sobre o Projeto SIVAM. Colocados em votação, são os
requerimentos aprovados. O Deputado Almir Cardoso apresenta
requerimento no qual solicita audiência pública desta
Comissão, com a participação de diversas entidades, para
debater os problemas enfrentados pela comunidade do Distrito
de Tejuco, Municipio de Brumadinho, com a exploração do
minério de ferro feita pela empresa Mineral do Brasil.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. A
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Presidência convida a tomar assento à mesa os Srs. José
Carlos Carvalho, Secretário do Meio Ambiente e de
Desenvolvimento Sustentável; Nuno Monteiro Caassanta,
Secretário-Adjunto da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
Cel. PM Antônio Caetano de Almeida Júnior, Diretor de
Atividades Especializadas da Policia Militar de Minas
Gerais; Jáder P Campos Figueiredo, Superintendente do IBAMA
em Minas Gerais; Aluisio Pimenta, Reitor da UEMG; Célio
Murilo de Carvalho, Diretor-Geral do IEF; e Domingos Ribeiro
dos Santos, representante do Presidente da Federação Mineira
de Pesca Profissional e Presidente da Colônia ZOS de Três
Marias. Prosseguindo, a Presidência passa a palavra aos
Deputados Ronaldo Vasconcellos e Raul Lima Neto, o primeiro,
autor do requerimento que motivou esta audiência pública e
do Substitutivo nQ 3, apresentado em Plenário, e o segundo,
autor do Projeto de Lei nQ 252/95 e do Substitutivo nQ 2,
também apresentado em Plenário, para tecerem suas
considerações iniciais. Ato continuo, a Presidência passa a
palavra a todos os membros da Mesa, que, na oportunidade,
manifestam opiniões sobre o assunto em tela. Abertos os
debates, o Presidente passa a palavra aos debatedores
inscritos, para que possam fazer suas colocações, conforme
consta nas notas taquigráficas. As doze horas e vinte
minutos, registra-se a presença do Deputado Antônio Roberto,
que justifica sua ausência por estar participando de reunião
em outra comissão, com a presença de diversos convidados.
Apôs os debates, a Presidência passa a palavra aos
convidados para que façam suas considerações finais.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
presença e a participação de todos os convidados e
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 março de 1996.
Ivo José, Presidente - Wilson Trôpia - António Roberto -
Ronaldo Vasconcellos - Raul Lima Neto. -
ATA DA 29g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇAO
PÚBLICA
Às dez horas e dezoito minutos do dia vinte de março de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna,
Bonifácio Mourão, Jorge Hannas (substituindo este ao
Deputada Jairo Ataide, por indicação da Liderança do PFL) e
Durval Angelo, membros da Comissão supracitada- Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ajalmar Silva,
declara aberta a reunião. O Deputado Durval Angelo solicita
a palavra e apresenta questão de ordem solicitando o
encerramento da reunião, tendo em vista já se ter excedido o
prazo regimental de 15 minutos, a partir da hora prevista,
para o inicio dos trabalhos da Comissão. Fazem uso da
palavra os Deputados Arnaldo Penna e Bonifácio Mourão, ambos
solicitando o prosseguimento da reunião, uma vez que já
havia 'quorum' regimental para o inicio dos trabalhos,
durante o prazo de 15 minutos, 0 Presidente decide dar
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prosseguimento à 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. A
seguir, o Presidente passa à 2 fase da Ordem do Dia, com _a
discussão e a votação de proposições sujeitas à apreciação
do Plenário. Registra-se, neste momento, a presença do
Deputado Jairo Ataide. A Presidência informa que continua em
discussão o parecer em que o Deputado Carlos Murta opina
pela aprovação da Emenda ng 1 na forma da Subemenda no 1,
que apresenta, pela rejeição da Emenda ng 2 e pela aprovação
da Emenda nQ 3, apresentadas em Plenário, durante a
discussão em 1Q turno do Projeto de Lei ng 207/95. O
Deputado Bonifácio Mourão solicita a palavra e apresenta
duas propostas de emenda à Subemenda no 1. Encerrada a
discussão, o Presidente coloca em votação o parecer, o qual
é aprovado por unanimidade. Em Seguida, são submetidas a
votação, cada uma por sua vez, as propostas de emenda do
Deputado Bonifácio Mourão, as quais são aprovadas. O
Presidente, devido à ausência do Deputado Carlos Murta,
designa o Deputado Arnaldo Penna para relatar a nova redação
do parecer, e esta é apresentada pelo relator. O Presidente
indaga aos Deputados se estão de acordo com a nova redação.
Não havendo quem se manifeste, o Presidente dá por aprovada
a nova reação. Em seguida, o Deputado Bonifácio Mourão
emite parecer para o lo turno sobre o Projeto de Lei flQ
571/95, mediante o qual conclui pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo ng 1, que apresenta. Na fase de
discussão, o Deputado Arnaldo Penna apresenta proposta de
emenda ao parecer, e o Deputado Durval Angelo solicita vista
do parecer, a qual é concedida pela Presidência. A seguir, o
Deputado Bonifácio Mourão emite parecer para o lo turno
sobre o Projeto de Lei no 62''96, mediante o qual conclui
Pela aprovação do projeto com as Emendas ngs 1 e 2, da
Comissãc de Constituição e Justiça. Na fase de discussão, o
Deputacc Durval Angelo solicita vista da proposição, a qual
é conceflida pela Presidência. Em prosseguimento, passa-se à
3sà fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a discussão e votação, são aprovados, em 2
turno, os Projetos de Lei nos 245/95 (relator: Deputado
Jairo Ataide), 305/95 (relator; Deputado Carlos Murta) e
409/95 (relatora; Deputada Elbe Brandão); e, em lo turno, o
Projeto de Lei no 477/95 (relator; Deputado Carlos Murta). A
seguir, o Presidente designa relatores dos Requerimentos nps
1.072 e 1.073/96, de autoria do Deputado Durval Angelo, os
Deputados Arnaldo Penna e Bonifácio Mourão, respectivamente.
Os relatores, cada um por sua vez, solicitam o prazo
regimental para emitir seus pareceres. O Presidente defere
os pedidos. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece o comparecimento dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 27 de março de 1996.
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Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna - Bonifácio
Mourão - Elbe Brandão - Carlos Murta - Geraldo Nascimento -
,Jairo Ataide. -
ATA DA llg REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA INVESTIGAR A EXISTÊNCIA DE ESCRAVIDÃO POR
DÍVIDAS DE TRABALHO NO DESMATAMENTO E PRODUÇÃO DE CARVÃO
VEGETAL NA REGIÃO NORTE DE MINAS
As quinze horas do dia vinte de março de mil novecentos e
noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados
Almir Cardoso, Carlos Pimenta, Arnaldo Penna, Antônio
Andrade e Paulo Piau, membros da Comissão supracitada
Havendo número regimental, o Vice-Presidente. Deputado Almir
Cardoso, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Carlos Pimenta que proceda á leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, a Presidência informa que a reunião se
destina a dar prosseguimento à discussão do relatório final
desta CPI, em virtude de ter sido concedida vista desse
documento ao Deputado Almir Cardoso. Após passar a
Presidência dos trabalhos ao Deputado Carlos Pimenta, o
Deputado Almir Cardoso procede à leitura de quatro emendas
que apresenta ao relatório final. Com a palavra, o Deputado
Paulo Piau tece comentários acerca das emendas apresentadas
e propõe algumas alterações na Emenda nQ 4. O Presidente,
Deputado Carlos Pimenta, na qualidade de relator, tece
comentários a respeito das emendas, acata as Emendas nQs 1 a
3 e apresenta sugestão de modificação à Emenda np 4.
Indagado sobre as alterações propostas, o Deputado Almir
Cardoso com elas concorda e procede à modificação. Encerrada
a discussão, o relatório final é colocado em votação e
aprovado, salvo emendas. Colocadas em votação, as emendas
são aprovadas. A Presidência suspende os trabalhos para a
elaboração da nova redação do relatório final. Com  a
presença dos Deputados Almir Cardoso, Carlos Pimenta, Paulo
Piau e Arnaldo Penna, o Presidente, Deputado Almir Cardoso,
declara reabertos os trabalhos e solicita ao relator,
Deputado Carlos Pimenta, que faça a leitura da nova redação
do relatório final. Após a leitura, a Presidência consulta
os membros da Comissão a fim de verificar se a nova redação
do relatório final está de acordo com o que foi aprovado.
Não havendo manifestação, a Presidência dá por aprovada a
nova redação do relatório final. A reunião é suspensa por
cinco minutos para a lavratura da ata. Reabertos os
trabalhos, o Presidente solicita ao Deputado Carlos Pimenta
que proceda à leitura da ata, que é aprovada e subscrita
pelos membros presentes. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos parlamentares e encerra
os trabalhos desta CPI.
Sala das Comissões, 20 de março de 1996.
Almir Cardoso, Presidente - Carlos Pimenta - Paulo Piau -
Arnaldo Penna - Antônio Andrade.
ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, PROCEDER A ESTUDOS
SOBRE 0 PROCESSO DE APURAÇÃO DOS ÍNDICES DO VALOR ADICIONADO



FISCAL - VAF - DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS E ACOMPANHAR
OS TRABALHOS DA COMISSÃO ESPECIALIZADA CRIADA PELA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PARA APURAR AS VARIAÇÕES DO
VAF DOS MUNICÍPIOS DE CONTAGEM, CONGONHAS E VARGINHA,
REFERENTES AO PERtODO DE 1992 A 1995
As dezesseis horas e cinco minutos do dia vinte de março de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Rezende, Arnaldo Penna,
Alberto Pinto Coelho, Paulo Piau, Gilmar Machado, Ivair
Nogueira e Carlos Pimenta, membros da Comissão supracitada.
Acham-se presentes também os Deputados Durval Angelo, Almir
Cardoso e Jorge Eduardo de Oliveira. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Rezende, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Gilmar Machado
Que proceda ã leitura da ata da reunião anterior, Que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes O
Presidente declara empossado como Vice-Presidente da
Comissão o Deputado Arnaldo Penna, anteriormente eleito para
o cargo. O Deputado Ivair Nogueira procede à leitura de
documento enviado à Comissão pelo Sr. José Alfredo de
Oliveira Baracho Júnior, representante da empresa Tema
Consultoria Econômica e Financeira. A Presidência solicita
que a documentação seja encaminhada à Procuradoria da Casa
para receber instrução técnica. O Presidente faz a leitura
do Oficio ng 346/96, da Prefeitura Municipal de Patrocínio,
acompanhado de documentos referentes aos índices de VAF de
vários municípios, e também de denúncias feitas pelo jornal
"O Tempo", de Betim. A Presidência esclarece que a
finalidade da reunião é ouvir o depoimento do Sr. Carlos
Augusto de Miranda Machado, funcionário da Secretaria da
Fazenda, a Quem passa a palavra. Após a sua exposição, o
Presidente passa a palavra aos parlamentares para que façam
seus questionamentos. Usam da palavra os Deputados Gilmar
Machado, Carlos Pimenta, Arnaldo Penna, Ivair Nogueira,
Paulo Piau, Alberto Pinto Coelho e Durval Angelo, conforme
consta nas notas taquigráficas. Em seguida, a Presidência
passa a palavra ao Sr. Carlos',ugusto de Miranda Machado,
para suas considerações finais. Na fase de apresentação de
proposições, o Deputado Ivair Nogueira requer à Secretaria
da Fazenda os seguintes documentos: 1 - a documentação
referente ao VAF correspondente ao período de 1/89 a 12/95
dos Municípios de Andradas, Araguari, Araxá, Betim, Guaxupé,
Ipatinga, Itabira, Itajubá, Itaúna, Patrocínio, Ponte Nova,
Timóteo, Três Corações, Três Pontas e unai; 2 - a relação
nominal de todas as empresas de consultoria que prestaram
serviços na apuração do VAF aos municípios acima citados,
acrescidos das 25 cidades-pólo do Estado, no período de 1989
a 1995; 3 - as declarações sobre os índices do VAF
referentes aos anos de 1992 a 1994 dos Municípios de
Albertina. Além Paraiba, Almenara, Andradas, Araguari,
Barroso, Bocaiúva, Caldas, Campo Belo, Capitão Enéias,
Datas, Gonzaga, Guimarânia, Itapecerica, Jacutinga, Jaiba,
Manga, Matias Cardoso, Matipõ, Monte Santo de Minas, Nova
Era, Nova Serrana, Ouro Fino, Patrocínio, Paulistas,
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Piracema, Ribeirão das Neves, Rochedo de Minas, Rubim,
Sabinópolis, Salinas, Santana do Paraíso, São Gonçalo do
Pará, São Lourenço, Santa Rita do jacutinga, Timóteo e
Tiros; 4 - cópia dos relatórios do Grupo de Trabalho do VAF,
instituído por aquela Secretaria em 1993. O Deputado Ivair
Nogueira requer ainda que seja solicitado aos Prefeitos dos
Municípios de Albertina, Além Paraiba, Almenara, Andradas,
Araguari, Barroso, Bocaiúva, Caldas, Campo Belo, Capitão
Enéia& Congonhas, Contagem, Datas, Gonzaga, Governador
Valadares, Guimarãnea, itapecerica, .jacutinga, Jaiba, Manga,
Matias Cardoso, Matipó, Monte Santo de Minas, Nova Era, Nova
Serrana, Ouro Fino, Patrocínio, Paulistas, Piracema,
Ribeirão das Neves, Rochedo de Minas, Rubim, Sabinõpolis,
Salinas, Santana do Paraíso, São Gonçalo do Pará, São
Lourenço, Santa Rita do Jacutinga. Teófilo Otoni, Timóteo.
Tiros e Varginha o envio a esta Casa do nome das empresas de
consultoria que os auxiliaram na apuração dos índices do VAF
no período de 1/89 a 12/95. Requer também que seja intimado
para depor nesta Comissão, em data oportuna, o Sr. Marcos
Macedo, Diretor da empresa Tema Consultoria Econômica
Financeira Ltda. O Deputado Gilmar Machado requer sejam
intimados para prestar esclarecimentos nesta Comissão a Sra.
Maria Helena Leal Castro, Secretária da Fazenda do Município
de Juiz de Fora e Presidente da Associação Mineira de
Secretários da Fazenda das Cidades-Pólo, e os Secretários da
Fazenda dos Municípios de Contagem. Congonhas e Varginha. O
Deputado Arnaldo Penna apresenta requerimento solicitando
que seja prorrogado por mais dez dias o prazo para que a
Secretaria de Estado da Fazenda forneça a esta Comissão os
dados que lhe foram solicitados. Colocados em votação, cada
um por sua vez, são os requerimentos aprovados. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, do Sr. Carlos Augusto de Miranda Machado e
dos demais presentes, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária e para a reunião extraordinária a
ser realizada no dia 3/4/96, às 11 horas, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 27 de março de 1996.
Geraldo Rezende, Presidente - Carlos Pimenta - Paulo Piau -
Ivair Nogueira - Gilmar Machado - Arnaldo Penna.
ATA DA 23g REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSOES DE CONSTITUIÇÃO _E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA
As quinze horas e quinze minutos do dia vinte e um de março
e mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Elbe Brandão,
Miguel Martini e Péricles Ferreira (substituindo estes
últimos, respectivamente, aos Deputados Simão Pedro Toledo e
Arnaldo Penna, por indicação da Liderança do PSDB) e Djalma
Diniz (em substituição ao Deputado Leonidio Bouças, por
indicação da Liderança do PFL), membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Ajalmar Silva, Bonifácio Mourão,
Elbe Brandão e Djalma Diniz (substituindo este ao Deputado
Jairo Ataide, por indicação da Liderança do PFL), membros da
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Comissão de Administração Pública; e Miguel Martini, Alencar
da Silveira Júnior, Marcos Helênio, Ajalmar Silva
(substituindo este ao Deputado Romeu Queiroz, por indicação
da Liderança do P506), e Antônio Andrade (em substituição ao
Deputado Geraldo Rezende, por indicação da Liderança do
PMDB), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Estão presentes, também, os Deputados Ermano
Batista, Dimas Rodrigues e Gilmar Machado. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara
abertos os trabalhos e solicita à Deputada Elbe Brandão que
proceda à leitifa da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a
Presidência esclarece que a reunião se destina a ouvir o Sr.
Paulo Roberto Haddad, Consultor Especial do Governador do
Estado, que prestará esclarecimentos a respeito do Projeto
de Lei nQ 635/96, de autoria do Governador do Estado, que
dispõe sobre as competências das unidades das Regiões
Administrativas e dá outras providências. E convidado a
tomar assento à mesa o Sr. Paulo Haddad. Logo após, a
Presidência passa a palavra ao Deputado Ajalmar Silva, autor
do requerimento que deu origem à reunião Após as palavras
do Deputado Ajalmar Silva, o convidado faz sua exposição
sobre as Regiões Administrativas do Estado. Ato continuo,
são abertos os debates, do Qual participam os Deputados
Ajalmar Silva, Elbe Brandão, Miguel Martini, Ermano Batista
e Marcos Helênio. Encerrados os debates, o Sr Paulo Haddad
faz suas considerações finais. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença do convidado e
dos parlamentares, solicita seja lavrada a ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 27 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira - Romeu

Queiroz - Leonidio Bouças - Marcos Helênio - Geraldo Rezende
- Ajalmar Silva - Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho - Simão
Coelho - Simão Pedro Toledo - Bonifácio Mourão - Elbe
Brandão - Jaïro Ataide - Miguel Martini.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 616/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei
em epigrafe objetiva declarar de utilidade pública o Lions
Clube de Governador Valadares - Centro, com sede no
Município de Governador Valadares.
Publicada, foi a proposição distribuída, para exame
preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que não
encontrou óbice à sua tramitação.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para o lQ turno de
deliberação conclusiva, em cumprimento das normas
regimentais.

Fundamentação
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Fundada em 1967, a citada entidade trabalha pelo bem-estar
cívico, social e moral da comunidade, além de promover a
união de seus associados, estimulando a amizade e o
companheirismo.
Dessa forma, julgamos oportuna a declaração de sua
utilidade pública.

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

flQ 616/95 no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 28 de março de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator.

PARECER PARA O lp TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 621/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto
de lei em análise pretende declarar de utilidade pública a
Fundação José Hilário de Souza, com sede no Município de
Belo Horizonte.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria e
apresentou-lhe as Emendas ns 1 e 2, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto no IQ turno, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A mencionada entidade visa à instalação e à manutenção de
lares de acolhimento para assistência, educação e formação
técnico-profissional de menores carentes e de pessoas na
terceira idade.
A entidade oferece também serviço de assistência à saúde,

priorizando a área de deficiência oftalmológica.
Muito tem que ser feito em prol desses segmentos,
principalmente quando necessitam de ajuda. Por isso,
entendemos que o beneficio aqui pretendido é ato de apoio ao
trabalho da referida Fundação e, portanto, ao deficiente e
ao idoso.

Conclusão
Pelo exposto, nosso parecer é favorável à aprovação do

Projeto de Lei nQ 621/95 no lQ turno, com as Emendas ns 1 e
2, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 28 de março de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 624/95

Comissão de Administração Pública
Relatório

Por meio da Mensagem nQ 63/95, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei n
624/95, que altera dispositivos da Lei nQ 10.628, de
16/1/92, e dá outras providências.
Publicada em 16/12/95, a proposição foi distribuída às
comissões competentes para receber parecer, nos termos do
art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.
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Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça
emitiu parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade do projeto com as Emendas ngs 1 e 2, que
apresentou. Cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer
quanto ao mérito da proposição.

Fundamentação
A proposição em exame altera dispositivo da Lei nQ 10.628,
de 1992, que estabelece a organização e o funcionamento do
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, previsto no
art. 231 da Constituição do Estado. Pretende a proposição
retirar o requisito da idade mínima para os representantes
das entidades citadas no inciso XIV do art. 1Q da referida
lei e também para os cidadãos designados pelo Governador do
Estado.
Parece-nos razoável a supressão do limite de idade, uma vez
que, no ordenamento jurídico vigente, não se permite
discriminação com base na idade, a não ser nos casos
estabelecidos pela própria Constituição.
Outra alteração da mencionada lei incluída no projeto é a
atribuição de competência ao referido Conselho para
estabelecer as diretrizes e os objetivos do plano plurianual
e dos programas regionais e setoriais que deverão ser
elaborados em consonância com o Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado, nos termos do art 154 da
Constituição do Estado.
Por último, ainda como alteração da Lei ng 10.628, de 1992,

o projeto prevê a participação dos conselhos estaduais já
existentes no assessoramento ao órgão, função anteriormente
atribuída somente às câmaras técnicas, que agora serão
instituídas pelo Presidente do Conselho.
As modificações propostas visam ao melhor desempenho do
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social,
justificando-se assim a concretização das medidas sugeridas,
por serem convenientes e oportunas
Além dos aspectos citados, a proposição em apreço cuida da

designação de ocupante de função pública para exercer cargo
de provimento efetivo vago ou que vier a ser declarado vago -
A esse respeito, cumpre-nos tão-somente corroborar
entendimento da douta Comissão de Constituição e Justiça,
que adequou a proposição aos principias da legalidade e da
moralidade administrativa.
Com efeito, a investidura em cargo de provimento efetivo se

dá mediante concurso público, e a admin i stração pública nãc
pode e não deve se afastar dessa exigénc constitucional.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Prcto
de Lei ng 624/95 com as Emendas nps 1 e 2, da Comiss.—. de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 27 de março de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Elbe Brandão - Arnaldo Penna - Jairo Ataide - Carlos Murta -
Geraldo Nascimento (voto contrário).

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
No 626/95
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Comissão de Administração Pública

 

Relatório -
De autoria do Deputado Arnaldo Penna, o Projeto de Lei flQ

626/95 dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal relativo
ao IPVA.
Publicada no Diário do Legislativo de 19/12/95, a matéria

foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.
Cumpre-nos, agora, analisá-la sob o prisma do mérito,
consoante o disposto no art. 103, 1, "e", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Estatisticamente, o Brasil ocupa, no cenário mundial,
posição bastante incômoda no que se refere a acidentes
automobilísticos com vitimas. E um dos fatores que mais tem
contribuído para isso é a desobediência dos motoristas às
normas de trânsito.
Questiona-se muito o atual Código Nacional de Trânsito,
considerado ultrapassado por prever, para os infratores,
penas muito brandas e, portanto, ineficazes.
Em que pese a essa discussão, que já se arrasta por longo

tempo, resultando em um projeto de lei do Executivo Federal
atualmente em trâmite no Congresso Nacional, é preciso que
os Estados busquem alternativas capazes de, pelo menos,
contribuir para solucionar o problema.
Assim considerado, o projeto em análise é meritório. Ao
propor a concessão de desconto de 10% sobre o IPVA para os
casos em que não se verificou, no período de 12 meses
anteriores à data da cobrança do tributo, infração â
legislação de trânsito, estimula-se o cumprimento das normas
legais pertinentes.
Com efeito, o projeto tem linha diversa da que tem sido

comumente adotada pelas leis em geral, ou seja, trabalha com
o conceito de sanção e prêmio. Não se trata de novidade, uma
vez que nossa legislação penal acolhe tal idéia. Conforme o
art. 16 do Código Penal, que trata da figura do
arrependimento posterior: "nos crimes cometidos sem
violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou
restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da
queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida
de um a dois terços".
Embora o conceito de sanção e prêmio seja muito pouco
difundido no Brasil, há que se convir que a premiação, em
regra, motiva mais e não encontra rejeição, ao contrário do
que ocorrem com as sanções punitivas.
Da forma como o projeto foi elaborado, node-se deduzir que

o infrator das normas de trânsito encontrará dupla punição:
primeiramente, porque não gozará do privilégio do desconto;
depois, porque, além de ter de pagar integralmente o
tributo, terá de arcar com as multas a ele impOstas.
E oportuno dizer ainda que o sistema de beneficio proposto
assemelha-se ao adotado pelas companhias seguradoras de
veículos, que abatem o valor do seguro em percentuais,
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sempre que o motorista deixa de acionar a seguradora durante
o período de vigência do contrato. -
No entanto, para ter maior eficácia, a norma contida no
projeta necessita de divulgação. Malgrado prevaleça a
presunção de que a publicação das leis dá a conhecer à
coletividade o seu conteúdo, a verdade é que poucos ficam
sabendo de sua existência, sobretudo pela gama de leis que
normalmente são introduzidas no ordenamento jurídico. Assim,
estamos propondo emenda para que as campanhas educativas de
trânsito realizadas pelo poder púb :Co estadual façam chegar
ao conhecimento publico tal benefico.

Conclusão
Ante o aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nQ 626/95 com a Emenda nQ 1, a seguir redigida.
EMENDA Hp 1

Acrescente-se onde convier:
"Art . .... - Cabe ao poder público estadual divulgar, nas

campanhas educativas de trânsito por ele realizadas, o
beneficio constante nesta lei.".
Sala das Comissões. 27 de março de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Carlos Murta, relator -
Bonifácio Mourão - Arnaldo Penna - Jairo Ataide - Geraldo
Nascimento.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ho 635/95

Comissão de Administração Pública
Relatório

Por meio da Mensagem ng 64/95, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei nQ
635/95, que dispõe sobre as competências das unidades das
Regiões Administrativas e dá outras providências.
Publicada em 30/12/95, a matéria foi distribuída á Comissão

de Constituição e Justiça para exame preliminar, nos termos
do art. 195, c/c o art. 103, v, "a", do Regimento Interno,
tendo recebido parecer por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com as Emendas ns 1 e 2.
Em seguida, foi encaminhada a esta Comissão para exame de
mérito, nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em epigrafe objetiva estabelecer a competência
das unidades administrativas que compõem a estrutura
orgânica das Regiões Administrativas, instituídas pela Lei
nQ 11.962, de 1995.
Nos termos da referida lei, as Regiões Administrativas se
subordinam administrativamente à Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral, e sua estrutura orgânica é
composta de uma Secretaria Executiva, de uma Assessoria
Técnica Regional e das Coordenadorias de Educação,
Desenvolvimento Socioeconõmico e Ambienta], Infra-estrutura,
Saúde, Assuntos Fazendários e Administração.
A proposição objetiva, pois, definir a competência
funcional das unidades administrativas que compõem a
estrutura orgânica citada, atendendo ao que dispõe o art. 9
da Lei nQ 11.962, de 1995.
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Todavia, corroborando entendimento da douta Comissão de
Constituição e Justiça, a qual propôs, por meio da Emenda n
1, a supressão dos arts. 2g a SQ da proposição, por
reproduzirem dispositivos da Lei flQ 11.962, de 1995, a
matéria será analisada sem os artigos citados.
Nos termos do art. 6Q cabem à Coordenadoria de Educação as
seguintes atribuições: proporcionar à população da região
condições de acesso aos serviços educacionais; promover a
integração entre os municípios, os órgãos e as entidades
mantenedores de serviços educacionais; acompanhar e avaliar
planos, programas e projetos educacionais em desenvolvimento
na região.
A Coordenadoria de Desenvolvimento Socioeconõmico e
Ambiental coube, precipuamente, a tarefa de promover o
desenvolvimento regional, avaliando as potencialidades de
cada região.
A Coordenadoria de Infra-estrutura, nos termos do art. 8Q,
coube, precipuamente, orientar, coordenar e supervisionar as
atividades relativas ao transporte terrestre, hidroviário e
aeroviário, à habitação, ao saneamento, às obras públicas e
ao desenvolvimento urbano.
A Coordenadoria de Saúde, conforme se infere do art. 9g,

coube a tarefa de desempenhar atividades em consonância com
as diretrizes da política estadual de saúde, no sentido de
promover a organização do sistema regional de saúde. bem
como a municipalização dos serviços de saúde.
Nos termos do art. 10, coube à Coordenadoria de Assuntos
Fazendários, especialmente, representar a Secretaria de
Estado da Fazenda e demais órgãos e entidades do Sistema
Estadual de Finanças na região administrativa onde estiver
lotado, e promover a integração desses órgãos com aquela
Secretaria.
Finalmente, à Coordenadoria de Administração foram

confiadas, principalmente, as atividades de administração de
pessoal, material, patrimônio, transporte, serviços gerais e
de documentação e arquivo-
0 art. 13 da proposição prescreve que as coordenadorias
setoriais representarão os órgãos e as entidades que não
mantenham unidade administrativa na área de atuação da
Região Administrativa.
A esse respeito, cumpre ressaltar o disposto no inciso IV

do art. 12, do qual se depreende que a relação dos órgãos e
das entidades com representação na Região e a indicação das
respectivas Coordenadorias com as quais manterão permanente
articulação serão objeto de decreto.
As Regiões Administrativas foram instituídas para
possibilitar a descentralização dos serviços públicos, no
sentido de oferecer a toda a população um serviço público
mais ágil e qualificado.
Observe-se que, com o funcionamento das Coordenadorias

setoriais que compõem a estrutura orgânica dessas regiões,
inicia-se o processo, propriamente dito, de desconcentração
administrativa do Estado.
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A Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral,
como órgão viabilizador da ação governamental no campo de
desenvolvimento econômico e social do Estado, dá um
importante passo nesse momento, e sua responsabilidade
aumenta, uma vez que as medidas ora propostas envolvem ações
as mais variadas possíveis e que antes estavam concentradas
nos órgãos pertencentes ás demais Secretarias de Estado, de
acordo com a área.
Reconhecemos o mérito da iniciativa governamental no

sentido de procurar soluções técnico-administrativas para se
alcançar maior eficácia no desempenho das atividades
pertinentes ao Poder Executivo.
Tendo em vista algumas impropriedades terminológicas,

propomos também ao final as Emendas nos 3 e 4, visando tão-
somente adequar a proposição á boa técnica legislativa e aos
princípios de direito administrativo, norteadores de toda a
atividade administrativa.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei nQ 635/95 com as Emendas nos 1 e 2, apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça, e as Emendas ngs 3 e 4,
a seguir redigidas.

EMENDA No 3
Dê-se ao inciso II do art. 10 a seguinte redação:
"II - assessorar o coordenador-geral em assuntos relativos

à Secretaria de Estado da Fazenda e demais órgãos e
entidades integrantes do Sistema Estadual de Finanças;"

EMENDA Hp 4
Dê-se aos incisos 1, II e IV do art. 11 a seguinte redação:
"1 - coordenar as atividades relativas a provimento e

vacância, disponibilidade e reversão;
II - coordenar e executar as atividades relativas a

aposentadoria, renúncia à aposentadoria e revisão de
proventos;
IV - proceder à fixação dos proventos do servidor

aposentado, tendo em vista o vencimento ou a remuneração do
cargo ou da função, os adicionais por tempo de serviço,

a gratificações e vantagens pecuniárias;"
Sala das Comissões, 27 de março de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Carlos
Murta - Jairo Ataide - Geraldo Nascimento - Bonifácio
Mourão.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NO 990/96
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Bilac Pinto, o requerimento em tela

us solicita seja transcrito nos anais da Casa discurso

o 

proferido pelo Deputado Federal José Santana na Câmara dos
Deputados, em 7/12/95.
Publicada em 17/2/96, vem a proposição à Mesa para receber
parecer, nos termos dos arts. 246 e 80, VIII, CO," do
Regimento Interno.

Fundamentação
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O requerimento em análise está sujeito à apreciação do
Plenário, conforme determina o art. 245, XIII, do Regimento
Interno.
Os limites dentro dos quais pode ou não ser acolhido pedido

de transcrição de matéria nos anais da Casa são inferidos da
própria redação do supracitado inciso, o qual estabelece que
documentos ou pronunciamentos não oficiais a serem
transcritos devem ser especialmente relevantes para o
Estado
O discurso pronunciado pelo Deputado José Santana na Câmara
dos Deputados, na sessão de 7/12/95, presta homenagem ao
político mineiro Camilo Machado de Miranda, ex-Deputado
Estadual e Federal, falecido recentemente.
Ao fazer uma sintética biografia de Camilo Machado, o

orador soube expressar o quanto foi valioso para a sociedade
o trabalho desse cidadão nascido em Abadia dos Dourados.
Entendemos que a transcrição do discurso nos anais da Casa
é justa e merecida, pois deixará perenizado em nossos
registros exemplo de vida que deve ser transmitido às
futuras gerações.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

nQ 990/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 27 de março de
1996.
Wanderley Ávila, Presidente - Sebastião Navarro Vieira,
relator - Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob - Ermano Batista -
Antônio Júlio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 991/96
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Bilac Pinto, o requerimento em tela

solicita seja transcrito nos anais da Casa o resumo da vida
política do Or. Francisco Pio da Silveira, falecido em
15/12/95, no Município de Areado, escrito por José Evaristo
Moreira Alves.
Publicada em 17/2/96, vem a proposição à Mesa para receber
parecer, nos termos dos arts. 246 e 80, VIII, "c', do
Regimento Interno.

Fundamentação
O requerimento em análise está sujeito à apreciação do
Plenárc_ conforme determina o art. 245, XIII, do Regimento
Interno.
Os limites dentro dos quais pode ou não ser acolhido pedido

de transcrição de matéria nos anais da Casa são inferidos da
própria redação do supracitado inciso, o qual estabelece que
documentos ou pronunciamentos não oficiais a serem
transcritos devem ser especialmente relevantes para o
Estado.
A matéria cuja transcrição S. Exa. requer versa sobre a
vida de Francisco Pio da Silveira, notório cidadão do
Município de Areado, onde exerceu a medicina durante
décadas, destacando-se pela benevolência, seriedade e
dignidade na profissão- Exerceu, também, o cargo de Prefeito



717 O
a 31/1/63,
honesto e

da Silveira
servir como
merecida a

naquele município, no período de 31/1/59
notabilizando-se como homem empreendedor,
eficiente na carreira de administrador público.
Pelos relevantes serviços que Francisco Pio
prestou à comunidade de Areado, e que devem
exemplo a futuras gerações, entendemos ser
inserção de sua biografia nos anais da Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

nQ	]/b.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 27 de março de
1996.
Wanderley Ávila, Presidente - Sebastião Navarro Vieira,
relator - Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob - Ermano Batista -
Antônio Júlio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Np 1.063/96
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o requerimento

em apreço tem por objetivo solicitar ao Governador do Estado
o envio a esta Casa das seguintes informações:
1 - o fundamento legal do pagamento de pensões e

aposentadorias para ex-Governadores do Estado;
2 - o nome dos ex-Governadores e das viúvas de ex-

Governadores que, porventura, recebam aposentadoria ou
pensão;
3 - o valor mensal das aposentadorias ou pensões
eventualmente pagas a ex-Governadores ou a viúvas de ex-
Governadores, discriminadas por beneficiário.
Publicada em 7/3/96, vem a proposição á Mesa para receber
parecer, nos termos dos arts. 246 e 80. VIII. do, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame insere-se no âmbito da competência

privativa da Assembléia Legislativa, por força do disposto
no art. 62. XXXI, da Constituição do Estado, "in verbis':
Art. 62 - Compete privativamente á Assembléia Legislativa:
1- ............................................
XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta;"
Para o perfeito exercício dessas atribuições, os membros do

Poder Legislativo têm corno prerrogativa constitucional e
regimentalmente assegurada a de apresentarem requerimentos
em que são solicitadas as informações que julgarem
convenientes e necessárias, sujeitando-se esses
requerimentos à apreciação do Plenário, conforme estatui o
art. 246, XII, do Regimento Interno.
O conhecimento acerca da fundamentação legal para o

Pagamento de proventos e pensões aos ex-Chefes do Executivo
e a suas viúvas, incluindo-se a discriminação de valores e
beneficiários, é relevante para a coletividade, numa época
em que o poder público tem buscado rigorosa contenção de
seus gastos e transparência de seus atos.
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Dessa forma, entendemos versar a proposição sobre matéria
da alçada do Poder Legislativo, visto ter por objetivo a
solicitação de informações que subsidiarão a atuação
fiscalizadora da Assembléia, sempre de acordo com os
princípios Que orientam a atividade administrativa, entre os
quais se inclui o da publicidade.
Por outro lado, entendemos que o requerimento em exame

alcançará com maior eficácia seu objetivo se encaminhado ao
titular da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração, uma vez que a matéria objeto da proposição
relaciona-se com o mencionado órgão. Optamos, desse modo,
por apresentar a Emenda nQ 1, por meio da qual se realiza
tal modificação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

no 1.063/96 com a Emenda nQ 1, redigida a seguir.
EMENDA No 1

Substitua-se a expressão "Governador do Estado" por
"Secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração".
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 27 de março de
1996.
Wanderley Ávila, Presidente - Rêmolo Aloise, relator -

Sebastião Navarro Vieira - Ibrahim Jacob - Ermano Batista -
Antônio Júlio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Hp 1.066/96
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Marcos Helênio, o requerimento em

epígrafe visa a solicitar ao Secretário de Estado da Justiça
informações sobre os resultados colhidos pelo Censo
Criminolõgico do Estado de Minas Gerais, instituído pela
Resolução no 567/95, daquela Secretaria.
Publicada em 7/3/96, vem a proposição à Mesa para receber
parecer, nos termos dos arts. 246 e 80. VIII, "d", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O requerimento em exame versa matéria situada no âmbito da

competência da Assembléia Legislativa, por torça do art. 54,
2, da Carta Estadual, que assegura à Mesa da Assembléia a

prerrogativa constitucional para encaminhar pedido de
informação a Secretário de Estado.
A matéria está sujeita à apreciação do Plenário, consoante
estabelece o art. 245, XII, do Regimento Interno desta Casa,
e, quanto ao mérito, caracteriza-se como conveniente e
oportuna, tendo em vista que a solicitação formulada traduz
a efetiva ação fiscalizadora do Poder Legislativo sobre a
atividade do Poder Executivo. Nesse ponto, assinale-se que o
art. 62, XXXI, da Constituição Estadual, prevê
explicitamente a competência privativa da Assembléia para
controlar os atos do Executivo, incluídos ai os da
administração indireta.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

no 1.066/96.
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 27 de março de
1996. -
Wanderley Ávila, Presidente - Rêmolo Aloise, relator -
Sebastião Navarro Vieira - Ibrahim Jacob - Ermano Batista -
Antônio Júlio.

PARECER SOBRE OS SUBSTITUTIVOS NOS 2 E 3 APRESENTADOS EM
PLENÁRIO. NO ip TURNO, AO PROJETO DE LEI Np 252/95

Comissão de Meio Ambiente
Relatório

O Projeto de Lei nQ 252/95, de autoria do Deputado Raul
Lima Neto, objetiva disciplinar o exercício da pesca nos
cursos d'água de domínio estadual e dar outras providências.
A matéria foi apreciada pelas Comissões de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade; de Meio Ambiente e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que opinaram pela
sua aprovação na forma do Substitutivo nQ 1, apresentado
pela Comissão de Meio Ambiente.
Na fase de discussão, no l Q turno, foram apresentados, no
Plenário, os Substitutivos nps 2 e 3, que vêm a esta
Comissão para receberem parecer. Cumpre-nos, assim, opinar
sobre a matéria.

Fundamentação
O projeto de lei sob comento objetiva propiciar ao Estado o

controle efetivo da atividade pesqueira nos cursos d'água de
seu domínio, por meio de dois instrumentos básicos: a
concessão de uma licença no âmbito estadual e a proibição do
exercício da pesca com o emprego de petrechos e métodos não
permitidos. Salienta-se que as proibições, conquanto
determinantes em relação ao uso de materiais tóxicos e
explosivos, não fazem alusão direta aos materiais
tradicionalmente usados por pescadores profissionais como
redes, tarrafas ou quaisquer instrumentos de emalhar.
Ao opinar sobre a matéria, o relator da Comissão de Meio
Ambiente, Deputado Ronaldo Vasconcellos, apresentou o
Substitutivo nQ 1, propondo alterações, mas conservando os
objetivos básicos, mormente no que concerne à previsão das
penalidades a serem aplicadas ao infrator da lei. Assim, as
sanções, segundo sua natureza e gravidade, englobam
advertência, apreensão do material ilícito empregado na
pesca, multa, suspensão e cassacão da licença.
Devemos ressaltar que esta Comissão vem promovendo a

discussão da matéria com os setores diretamente ligados ao
exercício da pesca, o que tem ampliado a contribuição para o
aprofundamento da questão. Destacamos, ainda, que os órgãos
e entidades governamentais, surpreendentemente, abraçaram a
idéia do controle estadual da pesca, promovendo, também,
debates sobre o assunto.
Assim, é compreensível a introdução de novos adendos feitos
em Plenário pelo autor e pelo próprio relator, dando origem
aos Substitutivos ns 2 e 3. Regimentalmente, a proposição
voltou a esta Comissão para ser novamente apreciada. Os
debates aqui realizados, nesta segunda oportunidade, foram
esclarecedores, confirmando-se o profundo interesse em torno
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da pesca e trazendo a este recinto a palavra de humildes
pescadores Que fizeram dessa atividade o seu principal meio
de vida. Aqui estiveram, também, Secretários de Estado,
representantes de órgãos e entidades governamentais e da
sociedade civil, os quais trouxeram sugestões
inquestionáveis para a definição de uma política da pesca
para o Estado.
Cumpre-nos, primeiramente, abordar a consonância entre o
que se deseja para o Estado e os objetivos externados por
meio das proposições em análise. Destaca-se, do Substitutivo
nQ 2, a introdução de normas ainda não contempladas nos
instrumentos anteriores, a saber: a licença para o pescador
amador, a ser expedida pelo órgão competente das Prefeituras
Municipais, que repassariam ao Estado 70% da arrecadação das
respectivas taxas; e a apresentação de um elenco completo de
instrumentos com os quais fica proibida a pesca, entre estes
tarrafa, covo, espinhel, rede de arrasto de qualquer
natureza e qualouer outro aparelho de emalhar. Nos rios de
domínio do Estaoo somente seria livre a pesca de linha de
mão e anzol, vara, linha e anzol, caniço e molinete, exceto
no penado de piracema, consoante as normas estabelecidas
pelo órgão competente.
Já o Substitutivo nQ 3. do Deputado Ronaldo Vasconceflos,
procura definir um código estadual de defesa e proteção à
fauna ictiológica e aos recursos pesqueiros, no Estado de
Minas. De fato, nota-se que, segundo confirmou o próprio
autor, a proposição recebeu significativas contribuições de
técnicos ligados ao setor, seguindo as diretrizes básicas,
dentro do enfoque estadual, das normas gerais do Código
Nacional da Pesca, definido pelo Decreto-Lei no 221, de
28/2/67. Assim, ali constam os instrumentos de controle
estadual consubstanciados em capítulos que tratam das
definições das diversas formas de pesca, dos princípios
norteadores das atividades da pesca, dos aparelhos e
métodos, das licenças, da aqüicultura, dos danos ambientais,
de infrações e penalidade, de receitas e suas aplicações e
do processo administrativo. Não ultrapassando as restrições
já existentes no Código Federal, a proposição dispõe que o
poder público estadual estabelecerá normas sobre proibição,
restrição ou utilização de aparelhos e métodos da atividade
pesqueira.
Ficou demonstrado, nos nossos debates, que há necessidade
de se estabelecer no Estado uma leiampla, com princípios
gerais, que disponha sobre estimulos á piscicultura, sobre a
destinação de recursos, que promova a articulação de todos
os setores e a gestão compartilhada, tendo como base a
preservação do meio ambiente e o efetivo controle da
atividade pesqueira no Estado. Dessa forma, o código da
pesca apresenta-se em maior consonância com o interesse de
todos. Reconhecemos o grande impulso apresentado pelo
projeto original para a definição dessa política, sendo
digna de aplauso a iniciativa do Deputado Raul Lima Neto.
As diversas correções de forma e da técnica de redação
somadas a novas alterações com o intuito de aperfeiçoar o
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código e as sugestões recentes chegadas ás nossas mãos,
induzem-nos a um novo ordenamento da matéria na - forma do
Substitutivo no 4, sobre o qual faremos algumas
considerações e poremos em destaque os pontos de interesse.
A aqüicultura, um dos temas tratados no Código, em capitulo
especifico, terá a coordenação da Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - EMATER
- MC -, entidade que, reconhecidamente, já se encontra
estruturada para assumir tal função.
Conforme consta no novo substitutivo, para o efeito do
disposto na lei, considera-se órgão competente o Instituto
Estadual de Florestas - IEF -, ressalvadas as competências
do COPAM. Prevê-se que o JEF firmará com o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA - instrumentos de cooperação e, com a PMMG,
instrumento através do qual implementará as ações de
fiscalização e atuação, no que diz respeito ao cumprimento
da lei e sua regulamentação, a ser decretada no prazo de 189
dias contados da data em que a lei entrar em vigor. A
matéria constante no Substitutivo nQ 3 deu-se-lhe uma nova
forma, dispondo sobre temas de fundamental importância, a
exemplo do que dispõem os capítulos que tratam dos
Princípios e dos Objetivos e da Educação Ambiental. Procura-
se conciliar as atividades da pesca com a necessidade de
manutenção do ecossistema local e de preservação do
equilíbrio ecológico, observados os seguintes princípios:
preservação e conservação da biodiversidade; a função social
e econômica da pesca; e a exploração racional dos recursos
pesqueiros-
Dessa forma, o Estado disporá de um instrumento ágil para o
controle da atividade da pesca, sem descuidar da função
social e econômica, O Poder Executivo poderá estabelecer, na
regulamentação, normas sobre permissão, restrição ou
proibição da utilização de aparelhos, petrechos,
equipamentos, métodos ou técnica empregados ou destinados à
atividade pesqueira, segundo as peculiaridades de cada
região, em locais e épocas definidas pelo órgão competente,
considerando, entre outros objetivos, o de proteger a fauna
ictiológica e a flora aquática. O novo substitutivo está
pautado de modo a atender os princípios modernos do
desenvolvimento sustentável e da racionalidade de exploração
dos recursos naturais dentro da ótica da Política da pesca.
A Constituição Federal, em seu art. 24, inciso Vi, dá
competência á União e aos Estados para legislarem
concorrentemente sobre pesca. Ditam os lQ e 2Q que, no
âmbito da legislação concorrente, a União limitar-se-á a
estabelecer normas gerais, o que não exclui a competência
suplementar dos Estados. E, portanto, justificável dotar o
Estado desse instrumento legal, sem contudo ferir o que
dispõe a norma geral. Essa foi a abordagem seguida por nós,
ao apresentarmos o Substitutivo no 4.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição dos

Substitutivos ns 2 e 3 e pela aprovação do Projeto de Lei
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flQ 252/95 na forma do Substitutivo ng 4, que apresentamos a
seguir. -

SUBSTITUTIVO NQ 4 AO PROJETO DE LEI Hp 252/95
Dispõe sobre apolitica de desenvolvimento da pesca e da

aqüicultura e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Titulo 1
Da Pesca e da Aqúicultura

Capitulo
Disposições Preliminares

Art. l - A fauna aquática existente em cursos d'água,
lagos, reservatórios e dentais ambientes naturais ou
artificiais é bem de interesse comum a todos os habitantes
do Estado, assegurado o direito á sua exploração,
respeitados os limites estabelecidos pela legislação em
geral e por esta lei, em especial.

Capitulo II
Da Pesca

Art. 2 - Compreende-se por pesca a ação ou o ato tendente
a capturar ou extrair seres aquáticos, susceptíveis ou não
de aproveitamento com finalidade econômica ou social
Art. 3Q - Para os efeitos desta lei, a pesca se classifica

COMO:
- cientifica, quando praticada para fins de pesquisa, por

técnicos ou cientistas devidamente autorizados;
II - desportiva, quando praticada como desporto na
modalidade de competição promovida por organizações,
mediante normatização e autorização do órgão competente;
III - de despesca, quando destinada à captura do produto da

piscicultura e da aqüicultura confinadas;
IV - amadora, quando praticada com a finalidade de lazer,

autorizada pelo órgão competente;
V - de subsistência, quando praticada por pessoas carentes,

destinada ao sustento da família e realizada nas imediações
de sua residência;
VI - profissional, quando praticada como profissão e
principal meio de vida devidamente comprovado, em água de
domínio público ou de domínio privado, com a autorização do
proprietário, por pescador matriculado em órgão competente.
Art. 4 - Fica vedada a exploração comercial do produto da
pesca, excetuado o proveniente da pesca profissicflal e da
despesca.

Seção 1
Dos Princípios da Atividade Pesqueira

Art. SQ - Nas atividades de pesca, deve-se assegurar a
manutenção do ecossistema local, preservando-se e mantendo-
se o equilíbrio ecológico, observados os seguintes
princípios:

- a preservação e a conservação da biodiversidade;
II - a função social e econômica da pesca;
III - a exploração racional dos recursos pesqueiros

Seção II
Dos Objetivos da Política Pesqueira

Art. s - São objetivos da política pesqueira do Estado:
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- garantir a perpetuação e a reposição das espécies;

II - disciplinar as formas e métodos de exploração;
III - incentivar as atividades de aqüicultura;
iv - estabelecer formas para reparação de danos;
V - incentivar o turismo ecológico;
VI - estimular programas de educação ambiental
VII - promover a pesquisa e a realização de atividade

didático-cier.: ifica;
Viii - proteger a fauna e a flora aquáticas.

Seção III
Dos Aparelhos e Métodos

Art. 7g - O Poder Executivo estabelecerá as normas
relativas à permissão, á restrição ou á proibição de
aparelhos, petrechos, equipamentos, métodos ou técnicas
empregados na atividade Desqueira e fiscalizará os atos dep
esca, a comercialização e o transporte do produto.
Parágrafo único - O Poder Executivo estabelecerá a forma de
:aentificação dos aparelhos, petrech3s e equipamentos de
pesca licenciados.

Seção IV
Das Proibições

Art. 8Q - Fica proibida a pesca:
- de espécies que devem ser preservadas;

II - de espécimes que tenham tamanho inferior ao permitido;
Iii - em quantidade superior à permitida;
IV - em rios ou locais definidos pelo órgão competente;
V - em épocas proibidas pelo órgão competente;
VI - com aparelhos, petrechos ou substâncias de uso não

autorizado;
VII - com utilização de técnicas ou métodos não permitidos;
Viii - sem licença ou autorização do órgão competente;
IX - em desacordo com as demais normas contidas nas
instruções normativaE Dosteriores.

Capitulo III
Da Aqüicultura

Art. 9g - Compreende-se por aqUicultura a atividade
destinada á criação ou á reprodução, para fins econômicos,
científicos ou ornamentais, de seres animais e vegetais que
tenham na água seu ambiente natural

l Q - Para o exercício da atividade de aqUicultura, será
exigido o registro do aqúicultor no órgão competente.

- Para o exercício da aqUicultura, transporte, uso e
exploração socioeconômica do produto, serão exigidas
licenças do órgão competente.
Art. lo - Cabe ao poder público estimular as atividades de

aqUicultura, com a adoção das seguintes medidas:
- criação de centros de treinamento e orientação;

II - criação de estações apropriadas para o fomento;
III - incentivo â promoção de iniciativas destinadas

piscicultura.
Parágrafo único - Compete á Empresa de Assistência Técnica

e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - EMATER-MO - a
coordenação das atividades relativas á aqUicultura.

Capitulo TV
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Das Licenças e dos Registros
Seção 1

Das Licenças
Art li - Para o exercício da atividade pesqueira no
Estado, em todas as suas fases é obrigatória a licença
expedida pelo órgão competente.

l - A licença acobertará o porte, o transporte e a
utilização de petrechos e equipamentos de pesca.
§ 2ç - A licença é pessoal e intransferivel.
§ 3Q - A licença para a pesca profissional será expedida

por região.
f 4Q - A concessão da licença fica sujeita ao recolhimento

de emolumentos administrativos e de reposição de pesca e ao
interesse ecológico.

- A licença será expedida por tempo determinado e
poderá ser suspensa ou cancelada pelo órgão emissor, na
hipótese de infração ã lei ou por motivo de interesse
ecológico.
# 6

 

 - Poderá ser concedida licença especial gratuita nos
casas a serem estabelecidos na regulamentação desta lei.

Seção II
Dos Registros

Art. 12 - Obrigam-se ao registro todas as pessoas físicas
ou jurídicas que exploram, comercializam ou industrializam
animais aquáticos vivos ou abatidos, ai incluídos os
ornamentais.
l - Estão isentos de registro os estabelecimentos que

comercializam o produto pronto para o consumo imediato,
assim compreendidos bares, restaurantes e similares.

- Os registros deverão ser renovados anualmente, sendo
isentos de taxas para a atividade de aqüicultura.

Titulo II
Da Fiscalização

Art. 13 - A fiscalização da atividade pesqueira
compreenderá as fases:
1 - preventivas e repressivas de combate a riscos e danos

ao ecossistema;
II - de captura, extração, coleta, beneficiamento,

conservação, transformação, transporte, armazenamento e
comercialização de seres aquáticos;
III - de transporte, posse, guarda, exposição e utilização

de aparelhos, petrechos e equipamentos.
Parágrafo único - A fiscalização será exercida por servidor
público credenciado para esse fim.
Art. 14 - No ato da fiscalização, caberá ao detentor do
produto da pesca fazer prova de origem.

Titulo III
Do Risco de Dano e do Dano Ambiental

Capitulo 1
Do Risco de Dano Ambiental

Art. 15 - A inobservância do disposto nesta lei e em sua
regulamentação constitui risco de dano ou dano ao meio
ambiente, sujeitando o infrator às cominações legais
cabíveis.
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Art. 16 - Caracteriza-se como risco de dano ao ecossistema
de interesse ictiológico toda ação ou omissão definida na
legislação em vigor que, contrariando normas vigentes, possa
colocar em perigo a ictiofauna, ou trazer prejuízo a esta.
Parágrafo único - O Poder Executivo estabelecerá medidas

preventivas com vistas a evitar ou minimizar o risco de dano
ambiental

Capitulo II
Dos Danos Ambientais

Art. 17 - Constitui dano ambiental, além das demais
hipóteses previstas na legislação em vigor, toda ação ou
omissão que cause prejuízo ao ecossistema de interesse
ictiolágico, e especialmente:

- a introdução de espécies exóticas sem a autorização do
órgão competente;
II - a promoção do esvaziamento ou do secamento artificial

de lagos, represas e reservatórios, sem autorização ou sem a
observância das recomendações técnicas expedidas pelo órgão
competente;
III - a realização de barramento ou represamento de cursos

d'água sem autorização ou sem a observância das medidas de
proteção á ictiofauna, impedindo a livre movimentação das
espécies, especialmente para fins de reprodução;
IV - a captura de espécimes da ictiofauna com tamanho
inferior ao permitido, ou de espécies que devem ser
preservadas ou em quantidade superior à permitida, conforne
previsto na legislação em vigor;
V - a captura de espécimes da ictiofauna em locais e épocas
proibidas ou com emprego de aparelhos, petrechos, métodos e
técnicas não permitidas;
VI - a prática de ações que provoquem a morte de espécimes
da ictiofauna, por qualquer meio ou modo, contrariando
normas existentes, ou a não-adoção de medidas de proteção;
VII - o lançamento de detritos nos cursos d'água.
Parágrafo único - Sem prejuízo das penalidades

administrativas cabiveis, os autores do dano ficam obrigados
à reparação ambiental para promover a reposição de espécies.

Titulo IV
Das Infrações e das Penalidades

Capitulo 1
Das Infrações

Art. 18 - As infrações administrativas compreendem toda
ação ou omissão que contrarie os dispositivos desta lei e
sua regulamentação, sem prejuízo do disposto na legislação
e' vigor, e, em especial

- a captura, a guarda, o transporte, a comercialização,
industrialização, utilização ou inutilização de produtos da
pesca obtidos em desacordo com esta lei e sua
regulamentação;
II - o transporte, a guarda, a posse ou utilização de

aparelhos, petrechos ou equipamentos de uso proibido ou sem
o devido licenciamento;
III - o uso indevido do registro ou da licença;
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IV - a prática de ações que provoquem a morte de animais ou
vegetais aquáticos nativos, em todas as suas fases de
crescimento e desenvolvimento, sem autorização do órgão
competente;
V - a criação de dificuldades ou o impedimento da
reprodução, por ação ou omissão;
VI - a falta de registro de licença junto ao órgão
competente;
VII - a não-apresentação da licença ou dos documentos de
porte obrigatório, quando solicitado;
VIII - a criação de impedimentos ou dificuldades para as
ações de fiscalização;
IX - a desobediência aos dispositivos desta lei e de sua

regulamentação.
Capitulo II

Das Penalidades
Art. 19 - Os infratores sujeitam-se ás penalidades
previstas nesta lei e sua regulamentação, sejam eles autores
diretos ou indiretos da infração, ai incluídos os que, de
qualquer modo, concorram para a prática da infração ou dela
obtenham proveito ou vantagem.
Art. 20 - São as seguintes as penalidades:
- multa pecuniária definida em decreto e calculada de

acordo com a natureza da infração, a reincidência, a época,
dia ou horário, a extensão do dano, os meios utilizados, a
sua finalidade, a categoria dos agentes, a quantidade em
quilogramas ou unidades, o volume, as dimensões do
equipamento e outros condicionantes;
II - apreensão do produto, dos aparelhos e dos instrumentos

de pesca;
III - perda do produto da pesca, de aparelhos, petrechos ou

equipamentos;
IV - apreensão, suspensão ou cancelamento da licença ou

registro;
V - embargo da atividade;
VI - reparação ambiental
Parágrafo único - Na reincidência genérica, as penalidades

serão aplicadas em dobro e, na reincidência especifica, além
da penalidade em dobro, será determinada a perda de
aparelhos, petrecnos e equipamentos utilizados na pesca-
Art. 21 - O aparelho, petrecho ou instrumento apreendido
será encaminhado ao órgão coordenador da pesca no Estado,
para receber destinação legal.
Art. 22 - O material apreendido não procurado no prazo de
180 (cento e oitenta) dias reputar-se-á abandonado, e o
órgão competente promoverá a destinação legal daqueles cujo
uso é permitido.
Parágrafo único - O material apreerido considerado de uso
proibido não será devolvido.
Art. 23 - Os produtos da pesca apreendidos poderão ser
doados a escolas públicas, entidades filantrópicas e outras,
de cunho social, sem fins lucrativos.

Titulo V
Do Processo Administrativo
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Art. 24 - As ações administrativas pertinentes ao
contencioso administrativo e à propositura das execuções
fiscais, relativamente aos créditos constituídos, cabem ao
órgão competente.
Art. 25 - O autuado terá o prazo de 20 (vinte) dias para
oferecer defesa, dirigida ao Diretor-Geral do Instituto
Estadual de Floresta - IEF -, podendo protocolá-la nos
escritórios locais ou regionais do TEF ou, ainda, na própria
sede do órgão.
Parágrafo único - Da decisão definitiva do Diretor-Geral do
1FF caberá recurso, em última instância, à câmara
especializada do COPAM, no prazo de 10 (dez) dias contados
da notificação da decisão final, mediante depósito prévio da
multa.

Titulo Vi
Das Receitas e das Suas Aplicações

Art. 26 - O recursos provenientes da aplicação das multas e
emolumentos previstos nesta lei serão destinados ao custeio
da atividade pesqueira, ai incluídos pesquisa, educação,
fiscalização, piscicultura, repovoamento e outros afins.
# l Q - O órgão competente poderá destinar até 30% (trinta

por cento) dos recursos auferidos para apoiar as atividades
de aqúicultura.

- Os recursos provenientes de emolumentos de reposição
de pesca serão obrigatoramente destinados ao repovoamento
de espécies da ictiofauna, nos cursos d'água públicos,
observados os parâmetros científicos pertinentes.

- Poderão ser destinados à iniciativa privada alevinos
ou matrizes de espécies, a titulo de incentivo e destinados
ao repovoamento, em um percentual não superior a 40%
(quarenta por cento) dos recursos auferidos a titulo de
reposição de pesca-
Art. 27 - Os recursos da pesca efetivamente arrecadados em
todas as suas fases, excetuando-se os emolumentos de
reposição da pesca, serão aplicados de acordo com os planos
de aplicação aprovados pelo COPAM, por intermédio da Câmara
de Proteção da Biodiversidade.

Titulo VII
Da Educação Ambiental

Art. 28 - Os órgãos competentes criarão mecanismos que
visem ao desenvolvimento integrado de programas de educação
ambiental e de informação técnica, relativos à proteção dos
recursos de fauna e flora aquáticas no Estado.
Art. 29 - Os princípios e o conteúdo desta lei devem ser

divulgados em todas as escolas da rede de lQ, 2Q e 3Q graus,
em colônias e associações de pescadores, em órgãos
ambientais, bibliotecas públicas e Prefeituras Municipais.
Art. 30 - O candidato á obtenção de cadastro, registro e
licença submeter-se-á a avaliação de conhecimentos desta lei
e de sua regulamentação.

Titulo VIII
Das Disposições Finais

Art. 31 - Para os efeitos desta lei, considera-se órgão
competente o IEF, ressalvadas as competências do COPAM.
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Art. 32 - O IEF firmará com o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA -,
instrumentos de cooperação.
Art. 33 - O IEF firmará com a Policia Militar do Estado de
Minas Gerais instrumento por meio do qual implementará as
ações de fiscalização e autuação, no que diz respeito ao
cumprimento desta lei e a sua regulamentação.
Art. 34 - Sem prejuízo das penalidades previstas nesta lei
e em sua regulamentação, aplica-se aos infratores,
subsidiariamente, o disposto na legislação e, em especial,
na Lei nQ 6.938, de 31 de agosto de 1981
Art. 35 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 90 (noventa) dias contados da data de sua publicação.
Art. 36 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 37 - Revogam-se as disposições em contrário,

especialmente o Decreto nQ 27.831, de 27 de janeiro de 1998.
Sala das Comissões, 27 de março de 1996.
Iva José. Presidente - Antônio Roberto, relator - Ronaldo

Vasconcel los - Wilson Trópia.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 30 DE MARÇO DE 1996

ATAS

ATA DA 1319 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 28 DE MARÇO DE 1996

Presidência dos Deputados Wanderley Avila e Ermano Batista
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1? PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Oficios, telegramas e
cartões - Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à
Constituição flQ 24/96 - Projetos de Lei ns 723 e 724/96 -
Requerimentos flQ5 1.210 a 1.225/96 - Requerimento do
Deputado João Batista de Oliveira - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Marcelo Gonçalves e Wanderley
Ávila (3) e da Comissão Parlamentar de Inquérito para, no
Prazo de 120 Dias, Investigar a Existência de Escravidão por
Divida de Trabalho no Desmatamento e Produção de Carvão
Vegetal na Região Norte de Minas - Interrupção dos trabalhos
ordinários - Nomeação de comissão - Composição da Mesa -
Destinação da 1 Parte da reunião - Palavras do Deputado
Gilmar Machado, do Sr. Tomaz Aroldo da Mota Santos, da Sra.
Dirlene Marques, do Sr. Guilherme Fátima de Farias e do Sr.
William Tito de Souza - Leitura de Moção - Palavras do Sr.
Presidente - Reabertura dos trabalhos ordinários -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
Comparecem a esta reunião os Deputados:
Wanderley Ávila - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria
José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Antônio
Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho
- Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - 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 - Ditas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Ojalma Diniz - Durval Angelo - Elmo Braz -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil Pereira - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarquinio - Irani Barbosa - Ivo José -
Jairo Ataide - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José
Maria Barros - Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto -
Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Maria
Olívia - Mauri Torres - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão
Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wilson Trõpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 141h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.
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lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Ajalmar Silva, 1Q-Secretário ad hoc', lê a

seguinte correspondência:
OFICIOS

Do Sr. Pedro Bittencourt, Presidente da Assembléia
Legislativa de Santa Catarina, agradecendo a atenção
dispensada pela Casa ao Sr. Clerson Larroyd, Diretor da
Divisão de Serviços Técnicos e de Manutenção daquela
instituição, quando de sua visita.
Do Sr. Sérgio Cabra] Filho, Presidente da Assembléia
Legislativa do Rio de Janeiro (3), agradecendo o envio de
exemplar da revista "Manchete' que traz matéria sobre o
Seminário Brasil - Estados Unidos: Federalismo e
Fortalecimento dos Legislativos Estaduais, realizado nesta
Casa, parabenizando a Casa pelo inicio das atividades do
canal legislativo e encaminhando exemplar do Regimento
Interno daquela Assembléia.
Da Sra. Júnia Marise, Senadora, encaminhando cópia de

parecer de sua autoria que autoriza empréstimo externo para
execução do programa de expansão e distribuição de energia
elétrica no vale do Jequitinhonha. (- A Comissão de Política
Energética.)
Do Sr. Ademir Lucas, Secretário de Esportes, comunicando,

em atenção a requerimento do Deputado Luiz Antônio Zanto
(recursos para o desenvolvimento do turismo no baixo vale do
Rio Grande), que a matéria foi encaminhada á
Superintendência de Turismo daquela Secretaria.
Do Sr. Bené Guedes, Secretário de Recursos Minerais,
Hidricos e Energéticos (2), informando que encaminhou à
Secretaria de Agricultura os Requerimentos ns 946 e 949/95,
do Deputado Gil Pereira (pedido de implantação de projeto de
irrigação nos Municípios de Monte Azul e Espinosa), e que a
solicitação contida nos Requerimentos nps 947 e 950/95, do
Deputado Gil Pereira (implantação de programas que visem a
aumentar a oferta de água nos Municípios de Francisco Sá e
Grão-Mago]), está sendo examinada no Departamento de
Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais, órgão vinculado
à Secretaria de Recursos Minerais, Hídricos e Energéticos.
Do Sr. José Carlos de Souza, Presidente da Câmara Municipal

de Além Paraiba, solicitando informações detalhadas sobre as
propostas de emenda ao orçamento do Estado para o ano de
1996 apresentadas nas audiências públicas regionais.
Do Sr. Ruy José Vlanna Lage, Presidente da COPASA-MG,
encaminhando cópia de oficio por ele enviado ao Governador
do Estado, em que trata do assunto referido no Projeto de
Lei nQ 627/95, do Deputado Raul Lima Neto (conservação de
nascentes naturais e saneamento de cursos d'água e lagos do
Estado). (- Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 627/95.)
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Do Sr. Sérgio Carvalho de Castro, Diretor-Superintendente

de Bens Imóveis da Secretaria de Administração, enviando, em
atenção a oficio da Comissão de Justiça, cópia da Resolução
nQ 294/95, que disciplina o procedimento de atribuição de
nomes aos fóruns e a quaisquer repartições da justiça comum
estadual, encaminhada àquela Secretaria pelo Tribunal de
Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 456/95.)
Do Sr. Winfried Jung, Diretor da Konrad Adenauer Stiftung

no Brasil, enviando o volume nQ 23 da publicação "Papers".
TELEGRAMA

Do Sr. Cezar Rodrigues Campos, Secretário Municipal de
Saúde, agradecendo convite para o ciclo de debates sobre
legislação eleitoral. -

CARTa ES
Dos Srs. José Rafael Guerra Pinto Coelho, Secretário da
Saúde, e Eugênio Ferraz, Delegado Substituto de
Administração do Ministério da Fazenda, agradecendo convite
para a solenidade de entrega do titulo de Cidadão Honorário
do Estado de Minas Gerais ao Prof. Radi Macruz e associando-
se às homenagens ao agraciado.
Do Sr. José Rafael Guerra Pinto Coelho, Secretário da

Saúde, agradecendo convite para a reunião comemorativa do
Dia Internacional da Mulher.
Das Sras. Maria Regina Nabuco, Secretária Municipal de

Abastecimento; Christiane J. Puliti A. Barros,
Superintendente de Relações Públicas da Secretaria de
Comunicação Social; e Maria de Lourdes Cortes Ramanelli, da
Superintendência de Bibliotecas Públicas da Secretaria da
Cultura, agradecendo convite para o ciclo de debates sobre
legislação eleitoral.
Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do

Governador do Estado, encaminhando exemplar do "Relatório
sobre Ações do Governo de Minas Gerais no Vale do
Jequitinhonha".

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

proposições: . -
PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇÃO No 24/96

Dá nova redação ao f 6Q do art. 36 da Constituição do
Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 Q - O # 6Q do art. 36 da Constituição do Estado passa

a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 36- ...................................
BQ - E assegurado ao servidor afastar-se da atividade, a

partir da data do requerimento de aposentadoria, e sua não-
concessão importará o retorno do requerente pelo tempo que,
àquela data, faltava para a concessão do direito.".
Art. 2 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 1996.
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Sebastião Navarro Vieira - Jorge Hannas - Ibrahim Jacob -
Leonidio Bouças - Miguel Martini - Carlos Murta - José Braga
- João Batista de Oliveira - Simão Pedro Toledo - Hely
Tarquinio - Elmo Braz - Bonifácio Mourão - Elbe Brandão -
Marcelo Cecé - Ermano Batista - Marcelo Gonçalves - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Alvaro Antônio - Antônio Genaro -
Sebastião Costa - Arnaldo Penna - Gil Pereira - Dinis
Pinheiro - Francisco Ramalho - Jairo Ataide
Justificação: E do conhecimento geral que o andamento dos
processos de aposentadoria dos servidores públicos demora
considerável tempo, entre o requerimento e a publicação do
ato da aposentadoria no "Minas Gerais'.
Com o intuito de agilizar o afastamento do servidor,
permitindo-lhe aguardar em casa a publicação do ato de sua
aposentadoria, o legislador constitucional assegura o seu
afastamento a partir da data do requerimento de
aposentadoria e prescreve que sua não-concessão importa a
reposição do período de afastamento.
Interpretando o texto constitucional, a Secretaria de

Administração editou a Resolução ng 2.009/89, publicada no
"Minas Gerais do dia 26/9/89, que disciplina o afastamento
preliminar á aposentadoria previsto na Constituição do
Estado.
Essa resolução foi alterada por meio da Resolução n
2.556/95, da referida Secretaria, que estabelece, na
hipótese de indeferimento do pedido do servidor, a sua volta
ao trabalho para repor integralmente o tempo de afastamento
preliminar, acrescido do período necessário à Complernentação
da contagem de tempo.
Entendemos ser justo que o servidor trabalhe os dias
necessários para completar o tempo de serviço, caso seu
pedido seja indeferido. Contudo, obrigá-lo a repor
integralmente o tempo de afastamento preliminar acrescido do
período necessário à complementação da contagem de tempo de
serviço é grande injustiça ao já sacrificado servidor
público, notadamente quando sabemos que a Secretaria está
demorando até dois anos para análise dos processos de
aposentadoria. Não é justo, então, que o servidor seja
responsabilizado por atrasos da Secretaria responsável pela
administração do pessoal do Estado.
Assim sendo, a emenda que ora apresentamos é coerente e de
inteira justiça, razão pela qual esperamos merecer a
aprovação do augusto Plenário.
- Publicada, fica a proposta de posse da Mesa, pelo prazo

de três dias, para receber emenda, nos termos do art. 209 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Hp 723196
Dispõe sobre autorização para captação de água nos
mananciais de domínio público estadual e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Os usuários de água há mais de 5 (cinco) anos,
comprovadamente, com captação de até 20 (vinte)
litros/segundo e com área irrigada de até 20ha (vinte
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hectares) ficam automaticamente autorizados a utilizar as
águas públicas de domínio estadual. -
Parágrafo único - Para os efeitos do disposto no 'caput"
deste artigo, ficam compreendidas as fontes superficiais e
as subterrâneas.
Art. 2Q - Os usuários alcançados por esta lei ficam

obrigados à comunicação ao Departamento de Recursos Hidricos
- DRH-MG - ou órgão competente, para registro do uso e
respectiva publicação no órgão oficial.

l - Correm por conta dos usuários as despesas com
publicação no diário oficial do Estado.
# 2Q - Fica facultado ao órgão responsável pela publicação

da outorga fazê-la individual ou coletivamente, mas sempre
buscando a economia em favor dos usuários.
Art. 3g - Aos usuários não incluídos no disposto no "caput"
do art. lQ fica assegurado o direito à captação de até 20
litros/segundo, na hipótese de indeferimento da renovação de
outorga para captação de volume superior
Art. 4g - Na hipótese de a vazão residual ser insuficiente
para a captação de água nos volumes assegurados por esta
lei, poderão os usuários construir pequenas obras
hidráulicas para acumulação de água nos mananciais,
preservando o direito de terceiros, com a apresentação de
estudos hidrológicos e projetos que contenham
responsabilidade técnica.
Art. 5 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 60 (sessenta) dias-
Art. 6Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de março de 1996.
Dimas Rodrigues
Justificação: O Departamento de Recursos Hidricos de Minas
Gerais - DRH-MG - vem regulamentando os procedimentos
aplicáveis aos processos de outorga de água. Não obstante, a
aplicação estrita das leis vigentes, entre elas a que editou
o Código das Aguas, vem sacrificando indiscriminadamente o
produtor rural, sobretudo aquele que realiza pequenos
investimentos na agricultura irrigada.
O recurso legal utilizado pelo DRH-MG são as portarias, na
maioria das vezes desconsiderando a realidade dos nossos
pequenos produtores, onerando e dificultando o acesso aos
financiamentos bancários, pois os procedimentos são morosos
e extremamente burocráticos no que se refere à autorização
para captação de águas de domínio público.
Esta proposição visa, portanto, minimizar as dificuldades
do pequeno produtor rural dependente da agricultura
irrigada, limitando e assegurando o direito à capitação
mínima de até 20 litros/segundo, beneficiando aqueles que já
se submeteram à burocracia de praxe requerida pelo DRH-MG e
ficam sujeitos a repetir os mesmos passos de 5 em 5 anos.
Entendo que a medida não ofende em nada a soberania do DRH-

MG. Ao revés, simplifica o processo, já que a publicação de
renovação de outorga pode ser realizada coletivamente,
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mencionando apenas o nome do requerente, evitando maiores
despesas para o órgão e para o interessado. -
E natural a necessidade de se ordenarem os estudos das

potencialidades hidricas, primando pelo desenvolvimento
sustentável. Todavia, precisamos adequar a aplicação da
legislação, considerando os desequilíbrios regionais e
minimizando as dificuldades enfrentadas pelos menos
favorecidos economicamente.
Por entender justa a proposta, submeto a proposição ao voto
favorável dos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Política Energética para parecer, nos termos do art. 195,
c/c O art. 103. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 724196
(Ex-Projeto de Lei ng 2.192194)

Declara de utilidade pública a Creche Casinha da Vovó, com
sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Creche

Casinha da Vovó, 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, 26 de março de 1996.
Alvaro Antônio
Justificação: A Creche Casinha da Vovó é uma entidade sem
fins lucrativos, que tem por objetivo coordenar e executar
ações visando ao amparo da criança por meio da assistência
educacional, social e nutricional.
A entidade é regida por estatuto próprio, funciona há mais
de dois anos, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas,
não remuneradas pelo trabalho que desenvolvem, conforme
atesta o Juiz de Direito da Comarca.
A entidade preenche, assim, todos os requisitos para ser
declarada de utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

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

REQUERIMENTOS
do Deputado Carlos Murta, solicitando se
anais da Casa voto de congratulações com o
de Vespasiano, localizado no Município de
pelos relevantes serviços prestados à

do Deputado Carlos Murta, solicitando se
anais da Casa voto de congratulações com o
de Santa Luzia, localizado no Município de

 

pelos relevantes serviços prestados à

do Deputado Carlos Murta, solicitando se
anais da Casa voto de congratulações com o
de Pedro Leopoldo-Cachoeira, localizado no

NQ 1.210/96,
consigne nos
Rotary Clube
Vespas i ano,
comunidade.
NQ 1.211/96,

consigne nos
Rotary Clube
Santa Luzia,
comunidade.
NQ 1.212/96,

consigne nos
Rotary Clube
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Município de Pedro Leopoldo. pelos relevantes serviços
prestados à comunidade. -
NQ 1.213/96, do Deputado Carlos Murta, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Rotary Clube de Pedro Leopoldo, localizado no Município de
Pedro Leopoldo, pelos relevantes serviços prestados à
comunidade.
NQ 1.214/96, do Deputado Carlos Murta, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Rotary Clube de Lagoa Santa, localizado no Município de
Lagoa Santa, pelos relevantes serviços prestados à
comunidade.
NQ 1.215/96, do Deputado Carlos Murta, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Rotary Clube de Belo Horizonte - Serra, localizado nesta
Capital, pelos relevantes serviços prestados à comunidade.
NQ 1.216/96, do Deputado Carlos Murta, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Rotary Clube de Belo Horizonte - São Lucas, localizado nesta
Capital, pelos relevantes serviços prestados à comunidade.
NQ 1.217/96, do Deputado Carlos Murta, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Rotary Clube de Belo Horizonte - Sagrada Família, localizado
nesta Capital, pelos relevantes serviços prestados à
comunidade.
NQ 1.218/96, do Deputado Carlos Murta, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Rotary Clube de Belo Horizonte - Mangabeiras, localizado
nesta Capital, pelos relevantes serviços prestados à
comunidade -
NQ 1.219/96, do Deputado Carlos Murta, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Rotary Clube de Belo Horizonte - Cidade Jardim, localizado
nesta Capital, pelos relevantes serviços prestados à
comunidade.
NQ 1.220/96, do Deputado Carlos Murta, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Rotary Clube de Selo Horizonte, localizado nesta Capital,
pelos relevantes serviços prestados à comunidade.
NQ 1.221/96, do Deputado Carlos Murta, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Rotary Clube de Belo Horizonte - Cidade Nova, localizado
nesta Capital, pelos relevantes serviços prestados à
comunidade.
NQ 1.222/96, do Deputado Carlos Murta, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Rotary Clube de Belo Horizonte - Cachoeirinha, localizado
nesta Capital, pelos relevantes serviços prestados à
comunidade.
NQ 1.223/96, do Deputado Carlos Murta, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Rotary Clube de Belo Horizonte - Leste, localizado nesta
Capital, pelos relevantes serviços prestados à comunidade.
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NQ 1.224/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçõnica Obreiros da Justiça II, localizada no Município de
Governador Valadares, por seus dez anos de existência. (-
Distribuidos á Comissão de Educação.)
Np 1.225/96, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja
transcrito nos anais da Casa o artigo "Eduardo Tem uma Boa
Chance para Botar o Pé no Barranco", de autoria do
jornalista Carlos Lindenberg, publicado no jornal "Hoje em
Dia" de 20/3/96. (- A Mesa da Assembléia.)
- E também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado João

Batista de Oliveira.
COMUNICAÇÕES

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados
Marcelo Gonçalves e Wanderley Ávila (3) e da Comissão
Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias,
Investigar a Existência de Escravidão por Divida de Trabalho
no Desmatamento e Produção de Carvão Vegetal na Região Norte
de Minas.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Neste momento, a Presidência interrompe

os trabalhos ordinários para, nos termos do l Q do art. 23
do Regimento Interno, destinar a la parte da reunião a
receber o Prof. Tomaz Aroldo da Mota Santos, Reitor da UFMG;
a Profa. Dirlene Marques, Diretora da Associação
Profissional dos Docentes da UFMG - APUBH; o Sr. Guilherme
Fátima de Farias, Diretor do Sindicato dos Trabalhadores nas
Instituições Federais de Ensino Superior de Belo Horizonte -
SIND-IFES -; e o Sr. willian Tito de Souza, representante do
DCE da UFMG.

Nomeação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência nomeia os Deputados Simão
Pedro Toledo e Bilac Pinto para, em comissão, introduzirem
no recinto do Plenário o Sr. Tomaz Aroldo da Mota Santos, a
Profa Dirlene Marques, os Srs. Guilherme Fátima de Farias e
Wllllan Tito de Souza, demais autoridades e convidados que
se encontram no Salão Nobre.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à
mesa o Exmo. Sr. Profa. Tomaz Aroldo da Mota Santos,
Magnífico Reitor da UFMG; o Exmo. Sr. Dr. Cõlio de Castro,
Vice-Prefeito Municipal de Belo Horizonte, representando o
Sr. Prefeito Patrus Ananias; a Ilma. Sra. Dirlene Marques,
Diretora da Associação Profissional dos Docentes da IJFMG -
APUBH -; o limo. Sr. Guilherme Fátima de Farias, Diretor do
Sindicato dos Trabalhadores nas Instituições Federais de
Ensino Superior de Belo Horizonte - SIND-IFES -; e o Ilmo.
Sr. Wiliiam Tito de Souza, representante do Diretório
Central dos Estudantes da UFMG.

Destinação da la Parte da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Ermano Batista) - Destina-se
esta parte da reunião a receber o Dr. Tomaz Aroldo da Mota
Santos, a Profa. Dirlene Marques, o Sr. Guilherme Fátima de
Farias e o Sr. William Tito de Souza, que irão falar em
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defesa das universidades públicas federais, especialmente a
UFMG.

Palavras do Deputado Gilmar Machado
Exmo. Sr. Deputado Wanderley Ávila, 1Q-Vice-Presidente

desta Assembléia, no exercício da Presidência; Exmo. Sr.
Prof_ Tomaz Aroldo Mota Santos, Magnífico Reitor da UFMG;
Exmo. Sr. Dr. Célio de Castro, Vice-Prefeito Municipal de
Belo Horizonte e representante do Prefeito Patrus Ananias;
Ilma. Sra. Profa. Dirlene Marques, Diretora da Associação
Profissional dos Docentes da Universidade Federal de Minas
Gerais; Ilmo. Sr. Guilherme Fátima de Farias, Diretor do
Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de
Ensino Superior de Belo Horizonte; Ilmo. Sr. William Tito de
Souza, representante do DCE; companheiras e companheiros
parlamentares; público presente nas galerias, sinto-me feliz
por ocupar a tribuna nesta tarde e poder contribuir para o
inicio das discussões sobre os rumos da universidade
pública, porque entendemos que esse debate se torna mais
urgente a cada dia E com prazer que trazemos essa discussão
para o Legislativo mineiro.
A presença da comunidade acadêmica da UFMG pelos
corredores, gabinetes, galerias, enfim, por toda a Casa,
neste dia, traz uma nova vida para nós e, ao mesmo tempo, um
alerta. Esta juventude que aqui está e que não cruza seus
braços diante das adversidades é que nos dá esperanças de
uma vida melhor. Fui do movimento estudantil na Universidade
Federal de Uberlândia, quando cursei História. Participei do
movimento dos professores e fui Diretor Sindical do Sind-
UTE. Eu estou Deputado, mas eu sou professor de escola
pública. Como tal, conheço e reconheço as mazelas que vêm
afetando as Instituições públicas de ensino no Brasil, em
todos os níveis.
No que diz respeito ao ensino superior, muitos Governos
pregam a necessidade de se tornarem as universidades
públicas brasileiras autônomas, mas a realidade nos mostra
que essa autonomia vem chegando cada vez mais com cara de
desmantelamento. De acordo com o art. 207 da Constituição
Federal, "as universidades gozam de autonomia didático-
científica, administrativa e de gestão financeira e
patrimonial, e obedecerão ao principio de indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão". Já o art. 3g da Proposta
de Emenda à Constituição nQ 233-A/95, oriunda do Governo de
FHC, acrescenta àquele artigo o seguinte parágrafo único; "A
lei poderá estender às demais instituições de ensino
superior e aos institutos de pesquisa diferentes graus de
autonomia".
D que temos aqui? Apenas um enunciado. A discussão da
questão da autonomia das universidades públicas não se
esgota com o dispositivo legal que a consagra. E preciso,
como analisa a Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Educação, dar condições financeiras para o pleno exercício
dessa autonomia. A sugestão da Confederação é o
estabelecimento, em cada sistema (federal e estaduais), de
um colegiado de representantes das universidades para
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disciplinar a autonomia. Hoje, parece bastante temerário
querer-se que esta seja determinada através de lei federal,
pois, ainda de acordo com a Confederação, isso "revela
intenções do atual Governo de intervir na autonomia ou no
direcionamento das universidades federais e até das
estaduais". De fato, a situação é complexa e problemática.
Estabelecer-se mais ou menos autonomia para certas
instituições de ensino e pesquisa pode gerar conflitos,
provocados pela geração de privilégios. A tal avaliação das
instituições que se pretende fazer pode acabar criando
castas, pequenos feudos. Isso é inadmissivel.
Outro problema gravíssimo, com conseqüências imediatas nas
universidades brasileiras, é a reforma da Previdência. O
reitor da UFMG, Prof. Tomaz Aroldo Mota Santos, em carta
aberta à comunidade universitária, diz: "Não há dúvidas de
que as reformas do Estado e da Previdência, se aprovadas
como estão sendo propostas, alterarão de modo significativo
a carreira do servidor público. Num primeiro momento, não há
como desconhecer o efeito negativo das propostas, que
poderão provocar o esvaziamento das universidades". Isso,
quero frisar, vem acontecendo em larga escala: professores e
funcionários administrativos correndo para se aposentar, com
receio do que está por vir com a reforma.
Um levantamento feito pelo IrES, ainda segundo a carta do
Reitor da UFMG, mostra que seriam necessários
R$835.000.000,00 para o custeio das universidades. Em 1995,
a dotação orçamentária já foi insuficiente. Foram
R$575.000.000,00 para custeio. A dotação deste ano é de R$
150.000.000,00 e cairia, segundo matéria publicada no
"Jornal do Brasil". para R$50.000.000,00, já que o relator
teria retirado R$100.000.000,00. A UFMG necessitaria de
pouco mais de R$24.700.000,00 para seu custeio em 1996. Esse
montante, agora, foi drasticamente reduzido.
Estive conversando com os representantes da Associação dos
Docentes da Universidade Federal de Uberlândia, que
estiveram mobilizados nos últimos três dias em uma campanha
de garantia do espaço de trabalho, com dignidade e melhores
salários. Os trabalhadores das universidades brasileiras
estão sem reajuste salarial desde janeiro de 1995. Ou seja,
recebem o mesmo salário há 15 meses. A perda salarial já é
superior a 46%. Isso, sem contar certas reduções de
gratificações.
Nesse quadro, o PT apresentou à sociedade brasileira uma
proposta para a educação pública no Brasil, através de uma
teleconferéncia realizada no dia 27/2/96. Essa proposta é
uma alternativa à do Governo de Fernando Henrique Cardoso. A
proposta petista tem três objetivos básicos: 1 - qualidade
da educação (valorização do professor); 2 - garantia de
acesso à escola (toda criança na escola e acesso ao ensino
médio e superior); 3 - democratização da gestão escolar
(eleição direta dos dirigentes e participação da
comunidade).
Acreditamos que para alavancar esta proposta, na qual estão
embutidas as questões da autonomia e da democratização da
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gestão, seja necessário elevar a aplicação de recursos dos
atuais 3,5% do P16 para 5%. Contrariamente ao que pensa
Fernando Henrique Cardoso, defendemos a necessidade da
ampliação de recursos, tendo em vista que a questão do
gerenciamento, por si só, não é responsável pelo caos
estabelecido hoje nas escolas públicas.
A proposta do PT não pretende estabelecer desníveis. Ao
contrário, pretende acabar com eles, criando um padrão
nacional de qualidade da educação. Isso se daria pela
articulação da responsabilidade financeira e da
solidariedade entre os três niveis de governo: federal,
estadual e municipal. O regime de colaboração teria por base
um fundo para a educação.
Nossa proposta, em relação à Proposta de Emenda à

Constituição rlQ 233-A/95, está sendo levada adiante pela
Deputada Federal Esther Grossi, do PT do Rio Grande do Sul.
Em informativo enviado pela Deputada estão os aspectos
básicos dá emenda que apresentou á proposição mencionada.
São eles:
1 - Definição do custo-qualidade-aluno, ou seja, aquilo que

é necessário para que cada aluno tenha, na escola, a
oportunidade de construir os conhecimentos programáticos
previstos cientificamente para cada série, em um ano letivo.
2 - Criação da Receita Estadual Per Capita para a
Educação, que definirá com clareza as responsabilidades de
Estados e municípios, resguardando o ensino da
municipalização nefasta e dando consistência ao direito
subjetivo à escolarização.
3 - Caberá á união o papel de suplementação e equalização
para que a Receita Estadual "Per Capita" para a Educação
coincida com o custo-aluno-qualidade.
Por fim, cabe dizer que um plano voltado para a área da

educação implica uma participação mais democrática de todos
os envolvidos no processo educacional. Chega de decisões de
gabinete, burocráticas e sem qualquer vinculo com a
realidade.
E que esta reunião de hoje possa fazer com que, cada vez

mais, esta Casa, e não só a sua Comissão de Educação, mas
todos os parlamentares, saiam daqui com uma posição clara em
defesa da qualidade do ensino, contra a LDB aprovada no
Senado, para que possamos resgatar, de fato, a LDB aprovada
na Câmara Federal e garantir, de novo, uma LDB realmente
democrática, com a participação dos estudantes, professores
e funcionários.
Isso é fundamental. Esperamos que, de fato, o Governo

garanta os recursos necessários ao reajustamento dos
salários de todos servidores. Tenho a certeza de que a moção
que os servidores trazem hoje será aprovada por esta Casa, e
mais uma vez, aqui das Minas Gerais, sairá uma posição clara
em defesa da qualidade do ensino, contra a L.DB aprovada no
Senado, resgatando a LDB aprovada na Câmara Federal
Tenho a certeza de que a moção que os servidores trazem
hoje a esta Casa será aprovada. E assim, das Minas Gerais,
sairá o ano da educação, não o ano de gabinete, não o ano do
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discurso, mas o ano verdadeiro, o ano dos trabalhadores,
como vimos hoje, no pátio da Assembléia, todos os estudantes
mobilizados, fazendo festa com criatividade, como é a cara
do povo brasileiro. Queremos resgatar a valorização e a
qualidade do ensino neste Pais.

Palavras do Sr. Tomaz Aroldo da Mota Santos
Sr. Deputado Ermano Batista, que preside esta sessão,
ilustres integrantes desta Mesa, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, meus colegas da UFMG, dirigentes, professores e
professoras, servidores e acadêmicos, senhoras e senhores,
sejam minhas primeiras palavras em homenagem a esta
Assembléia Legislativa. Não há democracia sem parlamento,
não há parlamento atuante se não buscar a aproximação com a
sociedade que representa. Esta sessão, Sr. Presidente, bem
indica a direção desta Casa do povo de Minas Gerais na busca
de refletir os mais legítimos anseios e preocupações de
nossa sociedade. Nesse sentido, quero agradecer a V. Exa. e
ao Deputado Gilmar Machado a oportunidade que nos dá de
trazer a esta Casa não só nossas inquietações, mas também o
significado do trabalho nas universidades federais em nosso
Pais e de um modo especial, no Estado de Minas Gerais.
Cumpre, nesse sentido, começar dizendo da função pública,

na função social das universidades federais.
E evidente, comunidade acadêmica aqui presente, que temos
de pensar num conjunto de universidades e instituições
federais que cobrem todo o território nacional. Com  efeito,
as instituições de ensino superior desempenham papéis da
maior relevância, contribuindo, em primeiro lugar, nos
termos da Nação, para o equilíbrio federativo. Desempenham,
nessa perspectiva, função fundamental, estratégica, diria
mesmo de segurança nacional, pois, espalhando-se em todos os
Estados da Federação, levam o conhecimento a todos os
recantos deste Pais. Na minha convivência com dirigentes de
outras instituições de ensino, é possível perceber a
relevância dessa presença em Estados de dimensões como a do
Amazonas, no qual a Universidade Federal do Amazonas
desempenha papel tão importante de formação de recursos
humanos de professores, médicos, advogados, técnicos, para
desenvolver sua ação naquele Estado. Dizia-me o Reitor da
Universidade Federal do Amazonas que se gastava o mesmo
tempo de viagem, o deslocamento de Manaus a Brasilia e o de
Manaus a uma cidade do Estado do Amazonas em que aquela
universidade tem cursos de graduação, formando professores
para sustentar o desenvolvimento cultural daquele Estado.
Menciono o Estado do Amazonas nessa função tão importante de
presença em todos os Estados do Pais, mas poderia dizer o
mesmo das universidades federais do Pará, do Rio Grande do
Sul e de Minas Gerais e de outras 11 instituições que se
espalham pelo Estado.
Esse papel de um sistema federal de ensino superior que
busque o equilíbrio entre os Estados da Federação e entre
diversas regiões é desafio fundamental, hoje, para as
universidades públicas e para as federais em especial. Isso
se dá por ações que, eu diria, são universais para as
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universidades. Em primeiro lugar, existe a função social
Pública de formar profissionais para diversas áreas de
conhecimento, que exigem a perspectiva de desenvolvimento no
nosso Pais. Sabemos Que universidade que não produz
conhecimentos não é universidade. Essa é a função
fundamental que vêm desempenhando em nosso Pais as
universidades públicas, onde, por justiça, se incluem as
universidades públicas estaduais que, juntamente com as
federais, respondem por mais de 90% da produção cientifica e
tecnológica do nosso Pais.
Quero fazer uma referência à cooperação - bem o sabe nosso
Vice-Prefeito, aqui representando o Prefeito Patrus Ananias,
a quem envio nossa saudação universitária - que nossas
universidades desenvolvem com a Prefeitura de Belo Horizonte
e com muitas outras Prefeituras do interior do Estado. Muito
recentemente, a UFMG concluiu projeto e o submeteu à FINEPE,
Para desenvolver ampla ação de extensão de pesquisa no Vale
do Jequitinhonha, buscando, exatamente, essa integração com
os municípios.
Nossa ação tem, também, a dimensão regional e a dimensão do
Estado. A UFMG busca essa interação através de vários
convênios, acordos e ações cooperativas com o Governo do
Estado, cabendo ressaltar aqui, em especial, nossa
colaboração no desenvolvimento de projetos na área da saúde,
da educação e, mesmo, da administração pública, havendo um
grande número de docentes da tJFMG, que, hoje, participam da
gestão pública, no nivel do Estado e do município e, mesmo,
no plano federal, como uma maneira de contribuir para o
desenvolvimento das Políticas públicas em nosso Estado e em
nosso País.

Mas não é apenas essa a contribuição da UFMG. Ela
contribui, ainda, com o desenvolvimento de projetos, de
pesquisas de ações, que subsidiam decisões públicas. Essas
funções são absolutamente essenciais, Srs. Deputados, para o
desenvolvimento do nosso Estado e do nosso Pais. Ao me
referir ao Estado de Minas Gerais, quero mencionar que
também as outras instituições federais de ensino superior de
Minas desenvolvem suas ações, buscando essa extensão
regional. De que precisam as instituições de ensino
superior? Precisam de recursos. Precisam de recursos
humanos, financeiros e materiais. E, a quem cabe prover
esses recursos? A resposta está na Constituição Federal, no
art. 212, que garante, por verba vinculada, que a União
financiará o sistema de ensino superior a ela ligado. Essa é
a garantia que temos da obrigação do Estado para com o
financiamento do sistema federal público de ensino em nosso
Pais. Disso não abrimos mão. Apenas o financiamento público
das nossas universidades garantirá a função pública a que se
destina a sua existência. Se essas instituições passarem a
depender de recursos privados, privados também serão seus
objetivos. Não digo que as instituições privadas não
desempenhem papel no conjunto das instituições que oferecem
ensino superior em nosso País. Porém, somente as
universidades públicas desempenham funções que ultrapassam a
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dimensão tão importante da educação, chegando à educação de
qualidade. A indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da
extensão são funções constitucionais que, infelizmente,
somente as universidades Públicas vêm cumprindo. Tornar
essas universidades, essas instituições vulneráveis por
falta de recursos é, também, condenar o Pais à perda dos
benefícios que essas instituições podem gerar. Vivemos,
hoje, senhoras e senhores, urna conjuntura dificil, marcada
por reformas que delineiam a mudança das funções do Estado e
que afetam, profundamente, o serviço público e nossas
universidades. Por circunstância que reduz, de maneira
preocupante e grave, o orçamento das universidades federais,
temos, hoje, um orçamento insuficiente para o provimento dos
recursos para a nossa boa função de universidade pública.
Apenas para ilustrar: se compararmos que foram gastos, em
1995, apenas com a manutenção das universidades, um total de
R$520.000.000.00, com o que está previsto no orçamento de
1996, R$380.000.000,00, nessa ordem, vamos identificar,
muito claramente, uma insuficiência de orçamento para
manutenção do conjunto das 152 universidades, de cerca de
R$140,000.000,00, não incluídas, ai, as correções
necessárias, em função da inflação que houve no período
considerado.
E evidente que um quadro de tal insuficiência orçamentária
e financeira reflete na nassa universidade, impondo-nos
condições difíceis de funcionamento. Em conjunto, essas
mudanças e insuficiências, aliadas a manifestações não raro
originárias de autoridades do próprio Governo Federal,
desqualificando as nossas instituições, nos permitem
concluir que há um movimento que afeta a existência das
nossas universidades e as ameaça. E nesse contexto que nós,
legitimamente, assim como a nossa comunidade, podemos dizer
que é necessário um grande esforço em defesa da universidade
pública, em defesa das universidades federais.
Ontem, em contato feito por intermédio da Associação
Nacional de Dirigentes de Instituições Federais de Ensina
Superior - ÁNDIFES -, obtivemos um compromisso público do
Sr. Ministro da Educação. Reconhecendo o erro do próprio
Ministério em ter proposto originalmente um orçamento
insuficiente, tivemos, daquela autoridade, um compromisso
público de propor, ainda nesse próximo mês, projeto de lei
que vincula recursos do fundo de estabilização fiscal, para
complementar os recursos solicitados para o financiamento
das nossas despesas de custeio. Além disso, compromete-se o
Sr. Ministro em pleitear outros recursos que possam
financiar não só as necessidades remanescentes de custeio,
mas também atividades de fomento e de investimento em nossas
instituições. Estamos nós, dirigentes, e estamos nós,
comunidade, atentos e vigilantes para que esse compromisso
seja, de fato, cumprido, a fim de que as nossas instituições
não sucumbam por falta de recursos.
Temos a mais firme convicção de que o Governo Federal sabe
da sua responsabilidade ao definir que 1996 é o Ano Nacional
da Educação. Contamos, também, com a atitude ativa da nossa



comunidade e com a ação coletiva que temos tido junto ao
parlamento federal e ao Governo Federal, Essa, crise é
transitória, porque seria insano que alguém, ocupando
funções públicas, quisesse, de algum modo, destruir nossas
universidades. Confiantes, assim, na ação coletiva das
nossas instituições e da nossa comunidade, nos compromissos
originários da Constituição Federal, quero expressar a mais
firme convicção de que essa crise passará, e a universidade
persistirá como instituição decididamente comprometida com o
progresso social, cultural, Político e econômico do nosso
Pais. Com esse compromisso, segue a UFMG. Com esse
compromisso, seguimos nós, das universidades públicas, em
beneficio de um Pais harmonioso nas suas relações sociais,
enfim, um Pais livre e soberano como queremos todos os
brasileiros, como queremos todos que estão imbuídos de
função pública no nosso Pais. Muito obrigado.

Palavras da Srg Dirlene Marques
Queria cumprimentar todos os parlamentares aqui presentes,
aos colegas da direção da Universidade, aqui representados
pelo Reitor Tomaz, ao companheiro da Prefeitura de Belo
Horizonte e aos colegas da Universidade. Quando nós, através
da assembléia geral, encaminhamos para esta Casa a
solicitação de se fazer aqui uma sessão plenária, tínhamos
absoluta certeza de que o pedido seria acatado, porque, de
fato, percebemos que temos, hoje, aqui presentes, duas
grandes instituições que representam a democracia em nosso
Estado: de um lado, esta Casa, onde os parlamentares são
eleitos pelo voto popular e, do outro lado, a universidade
pública, que está na luta em defesa das condições de ensino
e da sua capacidade de continuar produzindo conhecimento
para elevar as condições de vida da nossa sociedade.
Por isso, tivemos a certeza de que a nossa reivindicação,

encaminhada pela Associação de Professoras, a partir da
deliberação da assembléia geral, seria acatada. E, para
isso, passamos por um processo de construção da unidade do
nosso movimento. Era a unidade que procurávamos construir.
De um lado, ganhar toda a comunidade universitária, a
comunidade que, realmente, conhece mais de perto a situação
que estamos vivendo. E, por outro lado, tinhamos que partir
para ganhar também a sociedade. Sabemos muito bem que não
estamos aqui apenas defendendo o nosso salário; sabemos que
os salários dos professores e dos funcionários e a questão
de corte de orçamento da Universidade é apenas um pretexto e
um inicio para , de fato, se fazer um desmonte da
universidade, apresentando assim um novo projeto, um projeto
de universidade que vem junto com a proposta de globalização
dada por Fernando Henrique Cardoso. E o mais interessante é
que isso está sendo feito lentamente, por alguém que conhece
muito bem como funciona a nossa universidade.
Temos, hoje, um Presidente da República que foi professor e
tem toda a titulação necessária para poder conhecer bem os
meandros da universidade, mas que, dessa forma, está
promovendo a sua destruição, o seu desmonte, sem fazer um
enfrentamento muito visível e muito transparente. Ele está,
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na realidade, destruindo lentamente a nossa forma de
estruturação e a nossa forma de trabalho.
E exatamente por isso que, hoje, procuramos ganhar toda a

sociedade, para conseguir o apoio necessário ao tipo de luta
que estamos empreendendo, mostrando para ela que estamos com
um projeto que é historicamente construido, por cima,
inclusive, da ditadura militar. O desmonte da universidade
se inicia, de um lado, com cortes drásticos no orçamento e,
do outro lado, com reduções salariais também drásticas para
professores e funcionários.
Além disso, há um clima de insegurança e instabilidade com
relação ao projeto de reforma do Estado e de reforma da
Previdência, levando professores e funcionários a recorrerem
à aposentadoria precoce, que certamente, em outro contexto,
seria programada, estruturada e organizada. Na medida em que
esses professores e funcionários vão-se aposentando, não se
faz a substituição no nível necessário para se manterem
todas as funções da universidade em pleno funcionamento.
Para viabilizar isso, temos contratado professores
substitutos. Não que esses professores não tenham
competência imediata para assumir essas funções. Mas o
contrato se dá de forma absolutamente precária, por um ano
apenas. E não se constrói um professor em apenas um ano de
trabalho.
Os professores que têm uma permanência maior dentro da
universidade têm de assumir todas as atividades de ensino,
pesquisa, extensão e administração, fazendo com que não
tenhamos mais tempo de refletir, de pensar no coletivo.
Então, voltamos cada um pra si mesmo, trabalhando apenas o
individual, procurando uma forma de sobrevivência
individual. Exatamente por isso é que temos trabalhado
intensamente para reconstruir uma história do nosso
movimento, que é a história da solidariedade. O que tem
ficado cada vez mais distante dentro da universidade, na
medida em que não temos tempo de parar para trabalhar o
coletivo. Cada um está buscando resolver o seu problema
individual, procurando responder às cobranças que a
universidade faz, porque foi reduzido o número de pessoas e
funcionários.
Portanto, conclamamos os estudantes a participar
efetivamente dessa luta, porque a qualidade do ensino já
está ameaçada. Queremos mais que a solidariedade de vocês.
Como o Prof. Tomaz já disse, sabemos que a maioria das
pesquisas feitas neste Pais é feita dentro das universidades
federais. t claro que, a partir da necessidade que é
colocada para os professores, você vai começar apenas a
responder ás cobranças da sociedade e não mais pensar onde
você está atuando, o que você está fazendo. Deixamos de ver
criticamente a nossa sociedade e vamos apenas reproduzir
conhecimentos que já estão vindo prontos para os alunos. Não
é só a qualidade do ensino, mas a qualidade das pesquisas
que vamos fazer a partir dai também fica comprometida.
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Não tenho dúvida de que conseguimos a unidade da comunidade

universitária. Mas, temos de ir além. Estamos, hoje,
procurando a unidade juntamente com toda a sociedade.
O primeiro passo que demos agora na busca do apoio dos
parlamentares desta Casa, eleitos pelo voto popular, que
certamente estão comprometidos com um tipo de luta, foi com
a finalidade de fazermos uma sociedade melhor em Minas
Gerais e no Brasil. Nesse sentido, não tenho nenhuma dúvida
de que hoje estamos contando com o apoio dos parlamentares
presentes neste instante. Espero que aqueles que não estão
presentes neste instante também possam sair conosco,
defendendo a universidade pública, gratuita, democrática e
com qualidade. Tenho a certeza de que a comunidade da UFMG
tem todas as condições de manter a qualidade desse ensino,
assim como sua gratuidade. Então, conclamamos, hoje, através
dos representantes do povo nesta Casa, a virem conosco,
defendendo o patrimônio mineiro e nacional que é a tJFMG.
Muito obrigada.

Palavras do Sr. Guilherme Fátima de Farias
Muito obrigado, Sr. Presidente da Mesa, Sr. Reitor da UEMG,
Sr. Vice-Prefeito, Srs. Deputados, colegas servidores
técnico-administrativos, professores e estudantes.
Quando, naquela reunião, conjuntamente, as três entidades
entenderam que deveríamos vir até esta Casa informar o que
está acontecendo com a UFMG, em particular, e no serviço
público federal em geral, foi para que os representantes do
povo de Minas Gerais pudessem nos ouvir e, quem sabe, nos
ajudar a encontrar um caminho para resolver os nossos
problemas. Depois da queda da ditadura militar, sempre
tivemos em mente que o processo de negociação, de
conversação, o processo reivindicatório das categorias
pudesse ser recuperado. De uma certa forma, nós que fazemos
parte dos 145 milhões de brasileiros não estamos sendo
ouvidos. uma política, que se diz modernizadora do Brasil,
uma política que diz que vai tornar o Brasil mais
competitivo em nível internacional faz com que, em 9 anos,
se reduza em 3 milhões o número de empregos formais no Pais.
Em 1987, tínhamos 18 milhões de empregos formais e, hoje,
temos 15 milhões. Essa política nos traz uma preocupação
muito grande. De repente, vemos um ministro que foi eleito
para negociar com os trabalhadores do serviço público ir
para o jornal chamar todo mundo de vagabundo. Como esse
ministro vai ter autoridade para fazer uma negociação de um
Pais com os brasileiros? A gente entende que esse tipo de
relação não é uma relação que busca reaparelhar o serviço
público para que ele possa atender a toda a sociedade, uma
sociedade que tem necessidade de que todo o serviço público
funcione. Para que ele cumpra seu papel, ele precisa ser, de
fato, reaparelhado. E preciso que os trabalhadores desse
serviço público sejam tratados de forma sincera, com mais
honestidade. Quando temos uma lei que diz que vamos ter um
reajuste no mês de janeiro e o Governo diz que não tem
recurso para isso e, de repente, aparece com 6 bilhões para
um Banco, 5 bilhões para outro Banco, mais 4 bilhões e
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tantos para usineiros, não estamos sendo chamados de
inteligentes ou de pessoas que compreendem alguma coisa
neste País. E essa situação que estamos trazendo para os
representantes do povo mineiro. Quando ele fala que precisa
reformar a Previdência porque ela está falida e quando se
busca ver que o próprio Estado brasileiro deve mais de 100
bilhões para essa Previdência que ajudou a financiar as
estatais e se esquece dessa divida, não está nos chamando de
inteligentes, não está nos vendo como pessoas que
compreendem alguma coisa.
Nós, servidores técnico-administrativos, com o conjunto da
comunidade universitária, cremos que as universidades
precisam de menos de R$1.000.000.000,00, e estamos vendo o
Governo gastar R$30.000.000.000,00 de uma forma que não nos
agrada.
Queremos dizer aos companheiros que a sociedade pensa de
forma diferente. A prioridade desse Governo é deixar de
atender apenas 5 milhões e se voltar para 145 milhões de
brasileiros. Para isso, todos os que foram eleitos com a
intenção de conhecer os anseios da população, da sociedade
mineira, como disse o companheiro Deputado Gilmar Machado,
devem reforçar, neste momento, a reivindicação, para que o
Governo saia desse pedestal e converse com todos os setores
mais organizados da sociedade brasileira que representam os
trabalhadores, os servidores públicos. E que não venham com
esses ataques no jornal e na televisão, dizendo simplesmente
que os servidores - nós, que ajudamos a construir o Pais e
que estamos mantendo a duras penas o serviço público
funcionando - não têm valor nenhum.
Hoje, pela manhã, quando realizamos uma assembléia,
estávamos com toda a disposição de vir aqui e protestar.
Fizemos uma passeata da Faculdade de Direito até a
Assembléia, denunciando a situação de penúria que vem
vivendo a universidade. E o desrespeito não é somente à
universidade, mas à sociedade em geral. Estamos com
problemas de água, telefone, e outros serviços estão
ameaçados. Já estamos com dificuldades para tirar xerox, e o
serviço de manutenção está complicado. E é urna instituição
pública! E uma instituição que faz parte desse Governo que
foi eleito dizendo que seria tudo pelo social.
E essa cobrança que viemos fazer aos representantes do
povo, para que juntos possamos mudar essa política e fazer
com que o Brasil tenha um governo para todos os brasileiros
e não apenas para cinco milhões de pessoas, que nem precisam
das benesses do Governo para viver. A nossa reivindicação é
no sentido de que os serviços públicos sejam reaparelhados,
e os servidores, valorizados. Entendemos que os
representantes do povo nesta Casa têm condições de nos
ajudar, e muito, na nossa luta.

Palavras do Sr. William Tito de Souza
Agradecemos a presença dos estudantes, agradecemos aos
centros de estudos, aos diretórios acadêmicos, aos centros
acadêmicos, ao Diretório Central dos Estudantes da UFMG, que
se prontificou em mobilizar a comunidade acadêmica e parte
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dos estudantes, sensibilizando o pessoal a comparecer aqui.
Agradecemos aos professores, à direção e aos técnicos
administrativos que estão encaminhando essa luta
conjuntamente. Quero, em especial, agradecer ao Conselho de
Diretórios Acadêmicos, que ontem, prudentemente, tirou a
unidade do movimento acadêmico, no sentido de fazer a defesa
da universidade pública, gratuita e de boa qualidade.
Desejamos voltar aqui outras vezes. Estivemos aqui em 1979

e na época do "impeachment" do Sr. Newton Cardoso. Vejo que
as galerias não têm vidraça, não têm vidro fumê, e a
população pode ter acesso a esta Casa Legislativa. Parabéns
à Assembléia, que, nesse sentido, tem feito a discussão
regional do orçamento e das prioridades do interior de Minas
Gerais. Isso demonstra que o caminho da redemocratização
segue firme e alvissareiro.
Em primeiro lugar, queremos abordar a questão da LDB, a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação, que complementaria o
Capitulo III, da Educação, da Cultura e do Desporto, e o
Capitulo IV, da Ciência e Tecnologia, do Titulo VII, da
Ordem Social, da Constituição Federal.
O Diretório Central dos Estudantes, enquanto entidade
pública sem fins lucrativos e com objetivo reconhecido de
representação estudantil na história deste Pais, tendo uma
base mínima de cerca de 11 mil estudantes universitários e
uma diretoria consciente da luta que precisa empreender
junto com outros setores da universidade, deseja implementar
urna luta pela lei de diretrizes e bases da educação, que
contemple a sociedade civil no sistema educacional da pré~
escola ao pós-doutorado público, laico, de qualidade,
democrático e com autonomia financeira para manutenção,
investimentos e programas especiais, garantindo, então, o
ensino, a pesquisa e a extensão. Propomos reformas que
mantenham nosso ensino informativo e formativo, sem
dicotomia entre licenciatura e graduação ou entre a
graduação e a pós-graduação, como também o fortalecimento
dos cursos de especialização em escolas superiores, com
ofertas de disciplinas especializadas em determinado ramo.
Na questão da equivalência da formação profissional com a

formação geral e o melhoramento da atratividade da formação
profissional, o caminho é o encontro, o debate e a
negociação, que contenham um consenso quanto às medidas
necessárias para uma reforma universitária. Agendam-se temas
para uma reforma universitária - e ai discordamos do Governo
Federal -, tais como:
1) Fim do provão ao final do curso. E uma alternativa que o

corpo docente, o corpo técnico-administrativo da UFMG e das
instituições federais de ensino superior têm capacidade para
fazer. E o que chamamos de avaliação processual, uma
avaliação qualitativa em todo o processo de ensino e
aprendizagem.
2) O fortalecimento da autonomia universitária para

manutenção de investimentos e programas especiais,
ressaltando a autonomia financeira.
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3) A diferenciação do estudo superior, tendo em vista a
formação profissional e uma conseqüente formação científica.
Aqui, quero fazer uma observação. Tenho um primo que faz
doutorado na Dinamarca. Ele veio de um bairro popular, de
uma vila, que é um termo menos depreciativo que o termo
"favela". O pai dele é motorista de táxi, e a mãe é
cozinheira de um bar em Belo Horizonte. Por que ele faz
doutorado? Porque a escola é pública, gratuita e de
qualidade. Se não tivermos essa bandeira, as pessoas dos
setores populares e médios não terão acesso à universidade.
Se for uma universidade privada e paga, é caríssima, teremos
dificuldade de transplante de tecnologia e de pesquisa de
ponta, e isso inviabilizaria a soberania nacional.
4) Ampliação das universidades especializadas.
5) Aumento de vagas nas universidades especializadas.
6) Acessibilidade através de vestibulares classificatórios.
7) Viabilização de planos plurianuais e aumento de verbas

históricas para a universidade pública.
Por que não radicalizar eaumentar os recursos da União de
18% para 25%7 E, ai, você mantém o controle de qualidade,
principalmente uma reciclagemdos professores, e mantém
projetos de extensão junto à comunidade. Esses projetas de
extensão são fundamentais.
Por exemplo, o DCE da UFMG foi procurado pela Associação
Cultural Rádio-Favela FM do Bairro Serra, querendo que nós
os patrocinássemos para escrever o projeto de extensão para
a favela da Serra, de modo que possam ter informações, por
via da rádio, de projetos culturais, projetos contra a AIDS,
contra o desemprego naquela favela de dimensões
desproporcionais. Esses projetos de extensão podem ser
viabilizados com prestação de serviços e com dinheiro a
fundo perdido para a reorganização da sociedade civil, que
se encontra em deteriorização. Para tanto, senhores e
senhoras, são necessários planos plurianuais e o aumento das
verbas históricas para as universidades públicas, entre elas
a UFMG, a Universidade Federal de Lavras, a Universidade
Federal de Viçosa, a Universidade Federal de Uberlândia e a
Universidade Federal de Duro Preta.
Neste mês de março de 1996, a reitoria passa por

dificuldades de manutenção como o pagamento de água, luz,
telefones e o pagamento de serviços. O bandejão da Escola de
Engenharia encontra-se fechado por não ter tido uma hábil e
ágil reforma no recesso escolar dos meses de janeiro e
fevereiro de 1996. A moradia universitária tornou-se uma
pendenga que se arrasta por vários anos, colocando em risco
a permanência de alunos de comprovada carência.
Estamos aqui, de espirito aberto e coração alarmado, na
presença de expressivas lideranças políticas, para pedir o
apoio e a mediação política mineira junto ao MEC, para o
repasse de dinheiro necessário ao retorno do bom
funcionamento dos serviços básicos da Universidade. Pedimos,
também, que o Congresso Nacional, neste ano legislativo,
faça retornar o Fórum Nacional das Entidades de Base Pró-
Educação, ouvindo-se os setores organizados da sociedade
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civil brasileira, e trazendo, para discussão, novamente, o
projeto aprovado em 1994, subscrito pelo Deputado Federal
Jorge Jhage em contraposição ao projeto do Senador Darci
Ribeiro. Com certeza, faremos essa discussão com muita
serenidade para termos uma lei complementar tão importante
como a LDB, que o Brasil merece e precisa.
Portanto, senhores, os Deputados Federais precisam ter esse
fluxo de informações, e os Deputados Estaduais podem
trabalhar na mediação política, podem levar as nossas
reivindicações e, efetivamente, podem interferir nessa
discussão com o MEC.
Com a palavra, os Srs. Deputados Estaduais, para dar um
retorno a essa comunidade acadêmica, que vem pedir esse
apoio. Obrigado por essa audiência.

Leitura de Moção
A Sra. Dirlene Marques - (- Lê:)
"A situação da universidade pública no Brasil é

preocupante. Alguns dados reforçam essa convicção:
1 - NO que diz respeito ao orçamento das universidades, até

o mês de março de 1996, o Governo Federal não repassou a
totalidade dos recursos orçamentários previstos para o ano
de 1995; dos R$610.000.000,00 constantes para custeio e
capital, o MEC somente está se comprometendo a efetivar a
integral ização de R$575.000.000,00; está sendo desrespeitada
a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO -, pois o Governo
não está procedendo ao repasse dos duodécimos calculados
sobre a proposta original do orçamento para 1996, valores
estes que está obrigado a repassar para todos os órgãos e
entidades até a aprovação do orçamento geral da União; a
Proposta de orçamento do Governo para as universidades não
assegura recursos suficientes para o funcionamento das
instituições até o final deste ano; além disso, as emendas
apresentadas pelos reitores com o objetivo de garantir o
funcionamento das universidades não foram acatadas pelo
relator do orçamento, permanecendo, portanto, o quadro de
incertezas e insegurança nas instituições;
2 - Professores e funcionários das universidades federais

estão há 15 meses sem reajuste salarial, o que faz com que
sejam obrigados a buscar uma complementação salarial através
da prestação de serviços e venda de projetos para
instituições de ensino privadas;
3 - As reformas da Previdência e do Estado estão causando
instabilidade e insegurança e provocando uma corrida à
aposentadoria. Com isso, as universidades públicas estão
perdendo professores e funcionários com experiência e alta
qualificação; além disso, não está havendo a reposição
desses quadros que estão saindo das universidades. Tudo isso
leva a uma perda de qualidade do ensino e a um desmonte da
universidade pública, gratuita, democrática e de qualidade,
com integração entre ensino, pesquisa e extensão;
4- A LDB, aprovada pela Câmara Federal em 1994, foi
totalmente alterada pelo Senado, rompendo com um histórico
acordo de negociação entre sociedade e parlamento.
Com base nestas questões, deseja-se:
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1 - tntegralizaçào do repasse dos recursos orçamentários de
1995; -
2 - Aprovação das emendas das universidades para O

orçamento de 1996;
3 - Respeito à LDO e repasse dos duodécimos;
4 - Reajuste salarial que recomponha as perdas salariais
referentes a 1995;
5 - Recomposição dos quadros de professores e funcionários

das universidades;
6 - Retomada do projeto da LOS nos termos já aprovados pela
Câmara Federal em 1994, ou seja, rejeição do projeto do
Senado.
Tendo em vista o exposto, nós, Deputados Estaduais de Minas
Gerais, aprovamos esta moção e nos comprometemos a torná-la
pública e a fazer gestões junto às autoridades competentes
para que seus objetivos sejam alcançados.
Belo Horizonte, 28 de março de 1996."
Aproveitando a presença de estudantes, funcionários e

professores, estamos entregando esta moção ao Presidente da
Mesa, para que possa aprová-la e, portanto, encaminhá-la
para a Câmara Federal, a fim de atender as nossas
reivindicações. Multo obrigada.

Palavras do Sr. Presidente
Sr. Reitor, Sr. Vice-Prefeito de Belo Horizonte, demais
membros da Mesa, Srs. Deputados, meus senhores e minhas
senhoras. Esta Casa elegeu a parceria com a sociedade como
principio norteador de suas ações. Temos, nos últimos
tempos, envidado esforços para fortalecer cada vez mais os
laços entre a comunidade e o Legislativo, transformando este
Plenário em espaço privilegiado para o debate das grandes
questões nacionais e mineiras. Audiências públicas,
seminários, ciclos de debates têm sido as fórmulas
encontradas para viabilizar a parceria e multiplicar as
oportunidades de discussão e diálogo.
Em momentos de crise é o parlamento o abrigo do povo. O
parlamentar é o som de sua voz. E assim a democracia
representativa. O parlamento, a bem da verdade, tem sido uma
instituição paradoxal, porque ele é a um só tempo altar de
todas as súplicas e desaguadouro de todas as iras.
Entretanto, não deixa de ser o principal suporte do regime
democrático. À força do Executivo está no orçamento, a força
do Judiciário está na caneta, a fo rça do Legislativo está na
tribuna. E é exatamente por isso, Profa. Dirlene, que a sua
certeza não foi frustrada. Esta Casa acatou e acatará sempre
solicitações para encontros desta natureza todas as vezes
que circunstâncias estimularem.
Por isso, é com grande satisfação que recebemos hoje a
UFMG, instituição responsável pela formação de gerações e
gerações de cientistas, intelectuais, técnicos e
profissionais de sucesso que fizeram e fazem a grandeza
desta terra.
O Pais atravessa um momento decisivo de sua história, um
momento de ajustes de cujo sucesso depende o futuro das
esperanças de nosso povo. 0 tempo exige realismo e
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sacrifícios. Entretanto, é preciso que medidas de contenção
de despesas e de redimensionamento da máquina estatal,
medidas que são exigência de uma nova ordem que se instala
num mundo em fase de aceleradas mudanças, sejam tomadas de
forma racional e democrática, após um amplo processo de
discussão com a sociedade.
E óbvio, é natural, como dizia Albert Einsten, que se nós
chegamos a uma determinada situação, procedendo de uma
determinada maneira, ê mais do que óbvio que não
conseguiremos sair dela continuando com o mesmo
procedimento.
Educação e saúde são áreas, sob esse aspecto, especialmente
sensiveis. E preciso, nesses setores, avaliar cada
investimento sob a ótica da relação custo-beneficio,
levando-se em conta, não apenas o retorno imediato mas a
dimensão social de cada centavo investido nelas.
Tivemos, na tarde de hoje, um debate franco, pautado pelas
regras democráticas, debate que, esperamos firmemente, trará
rumos e soluções para a crise na qual se encontra o ensino
superior do Pais.
Agradecemos a todos os participantes, em especial ao
Reitor, autoridades acadêmicas, corpo docente e discente da
UFMG que escolheram esta Assembléia como fórum privilegiado
de discussão de suas questões.
Com um olho na utopia e outro aberto para a realidade
presente, unamo-nos em verdadeiro mutirão para construir uma
Universidade que tenha não apenas a medida do possível, mas
que se situe na confluência entre o que se pode e o que se
sonha. Muito obrigado.
Esta Presidência, repete os agradecimentos, extensivos a
todos os participantes, e, em especial, ao Sr. Tomaz Aroldo
da Mota Santos, à Profa Dirlene Marques e aos Srs. Guilherme
Fátima de Farias e William Tito de Souza, bem como às demais
autoridades e ao público pela sua presença.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
Inexistência de número regimental para continuação dos
trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados para
a ordinária de debates de amanhã, dia 29, às 9 horas.
Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

• PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 571/95

nos Termos do Art. 138, l, do Regimento
Interno)

Comissão de Administração
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria
Penna, tem como objetivo regulamentar

PARECER

(Nova Redação,

Pública

do Deputado Arnaldo
o pagamento pelo
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Estado de honorários a advogado que não for Defensor
Público, quando nomeado para defender réu pobre. -
Publicado em 18/11/95, foi o projeto distribuído à Comissão

de Constituição e Justiça, que, em 12/12/95, emitiu parecer
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da proposição.
Para atender ao que dispõe o art. 195, c/c o art. 103, 1,

do Regimento Interno, veio a matéria a esta Comissão para
receber parecer de mérito.
Durante a fase de discussão do projeto na reunião anterior
desta Comissão, foi apresentada proposta de emenda, de
autoria do Deputado Arnaldo Penna. Tendo sido a proposta de
emenda acatada por este relator e aprovada pelos demais
membros da Comissão, seu conteúdo passou a ser parte do
nosso parecer.

Fundamentação
Apesar de a Carta mineira ter sido promulgada em 1989, até
o presente momento seu art. 272 das Disposições Gerais não
foi regulamentado. A proposição em apreço visa, então, a
disciplinar as formas de remuneração dos profissionais do
direito que prestam gratuitamente seus serviços à justiça.
Há no Estado, hoje, uma demanda efetiva que não tem sido

atendida de forma satisfatória pela Defensoria Pública, que
carece de número suficiente de advogados para supri-Ia. A
situação só não tem sido pior em razão dos abnegados
advogados que diuturnamente se dispõem a trabalhar
gratuitamente em nome da causa pública.
O estado de direito pressupõe o pleno exercício da
cidadania, principio este que não é observado exatamente
pela falta do principal elo entre o jurisdicionado e a
justiça: o advogado.
Reconhece-se, no âmbito do Estado de Minas Gerais, o
esforço do Governo em contratar mais Defensores Públicos,
até mesmo para atender ao que dispõe o art. SQ da Carta da
República, que assim prescreve:
"Art. 5Q - .. ...............................
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;".
Ao Estado restam duas alternativas: ampliar o número de
Defensores Públicos ou, nos termos preceituados no projeto,
remunerar advogados nomeados para a defesa de réu pobre. Há
plena compatibilidade entre essas duas propostas, já que o
poder público, pelo elevado custo de se manter urna
Defensoria Pública permanente e pela vasta extensão
territorial do nosso Estado, com elevado número de comarcas,
tem na remuneração do defensor nomeado uma saída menos
onerosa para a solução do problema.
Apesar da valiosa iniciativa do Deputado Arnaldo Penna,

entendemos que algumas alterações de ordem técnica devem ser
introduzidas no projeto, mantendo-se, porém, intocável seu
conteúdo e os propósitos nele contidos. As mudanças que ora
sugerimos, consubstanciadas no Substitutivo flQ 1 que integra
a conclusão do nosso parecer, em síntese, visam:



753 ON
a) compatibilizar a questão dos honorários advocaticios de
sucumbéncia previstos no projeto com a Lei Federal nQ 8.906,
de 1994;
b) estabelecer critério de atualização dos valores com base

em um indexador especifico;
c) remunerar o advogado renunciante, proporcionalmente;
d) estabelecer prazo razoável na questão da
incompatibilidade envolvendo o profissional remunerado pelo
Estado e a parte por ele assistida;
e) excluir punição excessivamente onerosa para a parte que

agir de forma insincera;
f) incumbir à OAB a organização da lista dos profissionais

habilitados;
g) instituir mecanismos mais justos de distribuição dos

processos aos defensores;
h) impossibilitar duplo encargo ao Estado em comarcas já

assistidas plenamente com Defensores Públicos;
i) vedar cobrança, a qualquer titulo, de honorários da

Parte assistida;
j) compelir o Poder Executivo a reservar na lei
orçamentária os recursos necessários ao cumprimento dos
encargos aqui previstos.
Acreditamos que essas medidas irão aprimorar o projeto em

exame, que, como já foi ressaltado, é de relevante interesse
tanto para a sociedade como para a comunidade jurídica, que
há muito tempo tem sido olvidada.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei nQ 571/95 na forma do Substitutivo nQ 1, a seguir
redigido.

SUBSTITUTIVO Ng 1 AO PROJETO DE LEI Ng 571/95
Dispõe sobre o pagamento pelo Estado de honorários a

advogado que não for Defensor Público, quando nomeado para
defender réu pobre, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - O advogado que não for Defensor Público, quando
nomeado para defender réu pobre em processo civil ou
criminal, terá os honorários pagos pelo Estado, na forma
estabelecida nesta lei.
# l Q - Os honorários a que se refere este artigo serão
fixados pelo Juiz na sentença, de acordo com a tabela
organizada pelo Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil -
Seção de Minas Gerais - OAB-MG.

- Se o beneficiário da assistência judiciária gratuita
for vencedor na causa, os honorários a que se refere este
artigo não excluem os da condenação.
Art. 2Q - Anualmente, a OAB-MG organizará, por comarca e
especialidade, a relação dos advogados que aceitem atuar
como defensor, nos termos desta lei.
Parágrafo único - A relação a que se refere este artigo

será encaminhada até o dia lQ de fevereiro de cada ano pelas
subseções competentes aos Juizes titulares das respectivas
comarcas.
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Art. 3 - A nomeação do advogado pelo Juiz obedecerá à
ordem de inscrição, podendo ser repetida desde que observada
a mesma ordem.
Art. 4g - Nas comarcas onde estiver implantada a Defensoria
Pública, a nomeação do defensor dativo só poderá ocorrer em
causas absolutamente justificáveis, a critério do Juiz
competente.
Art. SQ - Se mais de um defensor atuar no mesmo processo,

os honorários serão fixados pelo Juiz, proporcionalmente aos
serviços prestados.
Art. Bg - O advogado que, no curso do processo, renunciar
injustificadamente à nomeação feita não fará jus ao
pagamento de honorários pelo Estado.
Parágrafo único - Se a renúncia for justificada, os
honorários serão pagos proporcionalmente ao serviço prestado
pelo advogado renunciante.
Art. lQ - A prestação de assistência judiciária, nos termos
desta lei, é integralmente gratuita, vedada qualquer
cobrança a titulo de honorários advocaticios, taxas,
emolumentos e quaisquer outras despesas.
Art. 8 - O advogado que, a qualquer titulo, receber ou

combinar honorários com o cliente assistido não receberá os
honorários do Estado e não poderá ser novamente nomeado pelo
período de 24 (vinte e quatro) meses, sem prejuízo das
eventuais sanções disciplinares por parte de sua entidade de
classe.
Art. 9Q - O pagamento de honorários, previsto nesta lei,
não implica a existência de vinculo empregaticio com o
Estado e não dá ao advogado qualquer direito assegurado ao
servidor público, ai incluída a contagem de tempo como de
serviço público.
Art. 10 - Após o trânsito em julgado da sentença, será
certificado á repartição fazendária competente o valor dos
honorários arbitrados, a fim de que seja realizado o
pagamento, no prazo máximo de 1 (um) mês, obedecida a ordem
de apresentação das certidões.
Parágrafo único - Ultrapassado o prazo previsto neste
artigo, o valor a ser pago será corrigido monetariamente
pela UFIR ou por índice que vier a substitui-la.
Art. 11 - Se, no curso do processo, ficar comprovado que a
parte não necessitava do beneficio deferido com base nesta
lei, o advogado fará jus aos honorários proporcionais ao
trabalho realizado, ficando a parte por ele defendida
sujeita às sanções impostas na lei processual aplicável à
espécie.
Art. 12 - A lei orçamentária anual deverá prover recursos
financeiros suficientes para fazer frente às despesas
previstas nesta lei.
Art. 13 - Esta lei entra em vigor no ano seguinte ao de sua

publicação.
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 27 de março de 1996.
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Ajalmar Silva, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -
Elbe Brandão - Carlos Murta - Arnaldo Penna - JairoAtaide -
Geraldo Nascimento (voto contrário).

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Np 1.056196
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o requerimento em
apreço visa a que seja solicitado ao Tribunal de Contas o
envio a esta Casa de cópia das prestações de contas
relativas a 1994 e 1995 das entidades beneficiadas com a Lei
nQ 7.399, de lQ/12/78, e dos respectivos pareceres.
Publicada em 2/3/96, vem a proposição á Mesa para receber
Parecer, nos termos dos arts. 246 e 80, VIII, 'd", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme estabelece o art. 73, l, II, da Constituição
mineira, cabe à Assembléia Legislativa exercer o controle
externo dos atos das unidades administrativas dos Poderes do
Estado e das entidades da administração indireta, com o
auxilio do Tribunal de Contas.
O art. 76, XII, do mesmo diploma, por seu turno, dispõe que
é competência desse Tribunal prestar as informações
solicitadas por um terço, no minimo, dos membros da
Assembléia Legislativa ou por comissão sua, sobre assunto de
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional
ou patrimonial ou sobre os resultados de auditoria ou
Inspeção realizadas em órgão de qualquer dos Poderes ou
entidade da administração indireta.
Trata-se, ainda, de matéria sujeita à apreciação do
Plenário, conforme estatui o art. 245, XII, do Regimento
Interno.
As entidades beneficiadas com a Lei nQ 7.399, de 1Q/12/72,
que contém o Regimento de Custas e Emolumentos do Estado,
são aquelas que recebem recursos do Fundo Judiciário para
atender a encargos de natureza previdencial e assistencial.
Os recursos que formam o mencionado fundo provêm da
destinação de um percentual de 20% do valor total das custas
e dos emolumentos recebidos por atos extrajudiciais,
conforme disposto no art. 40, 'caput", da referida lei, com
a redação dada pelo art. 1Q da Lei nQ 8.513, de 30/12/83.
Entendemos, dessa forma, que a Assembléia Legislativa, para
poder exercer sua função fiscalizadora, tem a prerrogativa
de solicitar ao Tribunal de Contas, sempre que julgar
necessário, o envio de informações a esta Casa.
Parece-nos, por outro lado, que os pedidos de informações,
pelas previsões constitucional e regimental, devem ser
dirigidos aos titulares dos órgãos ou entidades ligados á
matéria em questão. Desse modo, visando a adequar a
proposição a essa norma e, ainda, a imprimir maior clareza a
seu texto, optamos por apresentar, na conclusão deste
parecer, o Substitutivo nQ 1.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento
flQ 1.056/96 na forma do Substitutivo flQ 1, transcrito a
seguir. -

SUBSTITUTIVO Ng 1 AO REQUERIMENTO Ng 1.056/96
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais:
O Deputado que este subscreve requer a V. Exa. , nos termos
do art. 245, XII, do Regimento Interno, seja solicitado ao
Presidente do Tribunal de Contas do Estado o envio a esta
Casa de cópia das prestações de contas relativas aos anos de
1994 e 1995 das entidades beneficiadas com a Lei nQ 7.399,
de lQ/12/78, bem como dos respectivos pareceres prolatados
por aquele órgão.
Wanderley Ávila, Presidente - Sebastião Navarro Vieira,
relator - Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob - Ermano Batista -
Antônio Júlio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.071/e6
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Ourval Angelo, o requerimento em
tela solicita seja transcrito nos anais da Casa o artigo
intitulado "Chantagem Funesta", publicado no jornal 'Hoje em
Dia", em 23/2/96.
Publicada em 8/3/96, vem a proposição à Mesa para receber
parecer, nos termos dos arts. 246 e 80, VIII, "c", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O requerimento em exame está sujeito à apreciação do
Plenário, conforme prevê o art. 245, XIII, do estatuto da
Casa, 'in verbis":
"Art. 245 - Será submetido a votação o requerimento escrito

que solicitar:
1- ...........................................
XIII - inserção, nos anais da Assembléia, de documentos e
pronunciamentos não oficiais, especialmente relevantes para
o Estado".
A matéria cuja transcrição se requer versa sobre a
manutenção da aposentaria especial de parlamentares, após
oito anos de mandato eletivo.
O jornal "Hoje em Dia", ao analisar o assunto, tendo como
referência polêmica travada entre os Deputados Irani Barbosa
e Durval Angelo, no Plenário da Assembléia, tece críticas
generalizadas a parlamentares, afirmando que a maioria deles
é favorável à manutenção dessa aposentadoria, considerada,
por aquele veiculo de comunicação, um privilégio
injustificável.
Dada a natureza dos interesses envolvidos, é de se esperar
que a matéria seja objeto de acirrados debates, que,
efetivamente, já começaram a ser travados nos Plenários das
Casas Legislativas Federal e Estaduais, desencadeando
inevitáveis repercussões na imprensa.
Os comentários feitos pelo Deputado Irani Barbosa em debate
no Plenário da Assembléia, criticados na matéria que se
pretende transcrever, inserem-se, portanto, no contexto



acima mencionado; configuram manifestação legitima da
opinião do parlamentar, que, naturalmente, estão de acordo
com as suas opiniões pessoais e com a sua afiliação
pol itico-ideolõgica.
A transcrição, nos anais da Assembléia, de documentos não

oficiais, destina-se, de acordo com o disposto no inciso
Xiii do art. 245 do Regimento Interno, à preservação da
memória de matérias "especialmente relevantes para o
Estado . Tais matérias têm sua origem em esferas externas ao
campo de atuação do Poder Legislativo e devem apresentar
conteúdo inovador, sendo capazes de fornecer subsidios tanto
para o entendimento da realidade estadual quanto para a
própria atividade parlamentar.
A transcrição de matéria jornalística que versa sobre

assunto exaustivamente discutido nesta Casa não preenche os
requisitos exigidos no art. 245, XIII, do Regimento Interno:
por um lado, não traz à baila nada que não tenha sido
discutido em Plenário; por outro, apresenta comentários de
natureza pessoal do articulista que, dada a natureza
Polémica da matéria, não podem ser tomados como expressão
inconteste da verdade. A matéria não nos parece ser,
portanto, 'especialmente relevante para o Estado", e, além
do mais, as opiniões divergentes dos Deputados sobre o
assunto já estão devidamente registradas, por terem sido
proferidas em Plenário.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento

flQ 1.071/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 27 de março de
1996.
Wanderley Ávila, Presidente - Sebastião Navarro Vieira,
relator - Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob - Ermano Batista -
Antônio Júlio.
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