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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 02 DE ABRIL DE 1996

ATAS -

ATA DA 57a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 29 DE MARÇO DE 1996

Presidência do Deputado Agostinho Patrús
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ia PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): la Fase: Ata - Correspondência: Mensagens ns
90 a 94/96 (encaminham, respectivamente, os Projetos de Lei
ngs 725 a 729/96), do Governador do Estado - Apresentação de
Proposições: Projeto de Lei ng 730/96 - Comunicações:
Comunicação do Deputado Péricles Ferreira - Oradores
Inscritos: Discurso do Deputado Bonifácio Mourão - 2a Fase:
Abertura de incrições - Leitura de comunicações apresentadas
- ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem a esta reunião os seguintes Deputados;
Agostinho Patrús - Paulo Pettersen - Maria José Haueisen -
Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Ajalmar Silva - Anivaldo
Coelho - Antônio Roberto - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão -
Carlos Murta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Geraldo
Rezende - Hely Tarquinio - Jairo Ataide - Jorge Hannas -
José Braga - José Henrique - José Maria Barros - Leonidio
Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marco Régis -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Raul Lima Neto - Sebastião
Helvécio - Simão Pedro Toledo - Wilson Trôpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinflo Patrús) - As 9h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em . nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior-

Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)4 Fase
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
lg-Secretário, lê a seguinte correspondência:

"MENSAGEM Np 90/96
Belo Horizonte, 26 de março de 1996.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser
submetido ao exame e deliberação dessa egrégia Assembléia
Legislativa, o projeto de lei incluso, que autoriza a
Fundação Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento
Agrário - RURALMINAS - a permutar imóvel com o Município de
Janaúba.
A medida prevista no projeto é decorrente de pedido

dirigido à direção da RURALMINAS pelo Prefeito Municipal de



Janaúba, que pretende construir no terreno a ser permutado
uma escola municipal, na qual acolherá a população escolar
do Bairro Piau, daquela cidade.
A direção da RURALMINAS, atenta ao nobre propósito que
motivou a solicitação e porque o terreno que vai receber,
embora com área menor, tem o mesmo valor do que lhe
pertence, colocou-se de acordo com a permuta. Além disso, é
de ser lembrado que o terreno em apreço foi doado àquela
Fundação pelo Município de Janaúba.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência a manifestação do meu
alto apreço e especial consideração.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI No 725/96
Autoriza a Fundação Rural Mineira - Colonização e
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - a permutar imóvel com
o Município de .Janaúba.
Art. l - Fica a Fundação Rural Mineira - Colonização e
Desenvolvimento Agrário - RuRÂLMINAS - autorizada a permutar
imóvel urbano de sua propriedade, constituído de terreno com
7.200,00m2 de área, situado á Rua Manaus, s/nQ, Bairro Piau,
na cidade de Janaúba, registrado sob o nQ R 1, na Matricula
5.460, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Janaúba, por imóvel de propriedade do Municipio de .Janaúba,
constituído de terreno com a área de 1.630,00m2, situado à
Rua Antônio Luiz de França, s/np, no Bairro Veredas, em
Janaúba, havido por escritura registrada sob o nQ R - 6 -
M1.666, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Janaúba.
Art. 2Q - A permuta dar-se-á sem torna para as partes.
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4p - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
196, c/c o art. 103, do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM No 91195'
Belo Horizonte, 28 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 dispõe sobre a finalidade e a estrutura orgânica da
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio e dá outras
providências.
O Projeto de lei em referência, fiel ao contexto das
diretrizes delineadas no programa de reforma proposto pelo
meu Governo, que tem como meta prioritária a racionalização
administrativa, estabelece nova organização para a
Secretaria de Indústria e Comércio com vistas ao cumprimento
mais eficiente de sua missão institucional na execução da
política industrial e comercial do Estado.
Cumpre-me ressaltar que por efeito da reorganização ora
proposta haverá uma redução no número de cargos de



provimento em comissão no Quadro Especial de Pessoal da
mencionada Secretaria.
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 protestos de estima e consideração.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI Hp 726195
Dispõe sobre a finalidade e a estrutura orgânica da

Secretaria de Estado de Indústria e Comércio e dá outras
providências.
ArL 10 - A Secretaria de Estado de Indústria e Comércio
tem por finalidade planejar, dirigir, coordenar, executar e
controlar as atividades setoriais, a cargo do Estado,
relativas ã promoção e ao incentivo ã indústria, ao comércio
e aos serviços.
Art. 2o - Para a consecução de seus objetivos, compete à

Secretaria de Estado de Indústria e Comércio:
1 - participar da formulação e da execução da política
industrial e comercial do Estado, diretamente ou com a
cooperação de organização pública ou privada;
II - contribuir para a elevação da qualidade de vida, por

meio de atividades que possibilitem o desenvolvimento do
Estado e de suas regiões, de forma organizada e harmónica;
III - desencadear ações visando à integração de projetos e

programas que possibilitem o aproveitamento econômico dos
recursos produtivos do Estado;
IV - estimular a instalação e a expansão de indústrias que

venham a utilizar os recursos naturais do Estado;
V - contribuir para o aumento da poupança no setor
produtivo, por meio de programas e projetos que incentivem a
expansão da atividade particular aplicada à indústria, ao
comércio e aos serviços;
VI - promover pesquisas, levantamentos e estudos que
ofereçam subsídios ao planejamento e a programas de
atividades de criação e consolidação das médias, pequenas e
mi croempresas;
VII - organizar e manter cadastro de atividades nas suas

áreas de atuação;
VIII - coordenar a execução de planos de desenvolvimento
para os setores industrial e comercial de que participe a
iniciativa pública ou privada;
IX - manter intercâmbio com entidade ou órgão da

Administração Federal, Estadual ou Municipal e com outras
organizações, nacionais ou internacionais, a fim de obter
cooperação técnica e recursos, visando á expansão de suas
atividades.
Art. 3 - A Secretaria de Estado de Indústria e Comércio
tem a seguinte estrutura orgânica;

- Gabinete;
II - Assessoria de Planejamento e Coordenação;
III - Superintendência de Administração e Finanças;
III.a - Diretoria de Pessoal;
III.b - Diretoria Operacional;

rÁ



tII.c - Diretoria de Contabilidade e Finanças;
IV - Superintendência de Comércio e Exportação;
IV.a - Diretoria de Comércio Interno;
IV.b - Diretoria de Comércio Exterior;
IV.c - Diretoria de Feiras, Eventos e Exposições;
V - Superintendência de Industrialização;
V.a - Diretoria de Desenvolvimento e Apoio Técnico;
V.b - Diretoria de Inspeção de Projetos;
V.c - Diretoria de Análise de Projetos;
V.d - Diretoria de Controle de Liberação.
Parágrafo único - A descrição e a competência das unidades

administrativas de que trata este artigo serão estabelecidas
em decreto.
Art. 4Q - Integram a área de competência da Secretaria de
Estado de Indústria e Comércio:
1 - por subordinação:
a) Conselho de Industrialização - COIND -;
II - por vinculação:
a) Companhia de Distritos Industriais - CDI -;
b) Junta Comercial de Minas Gerais - JUCEMG -;
c) Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais

- INDI-.
Art. s - Ficam extintos os cargos de provimento em
comissão, a seguir relacionados, do Quadro Especial de
Pessoal da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio:
1 - 1 (um) cargo de Diretor II, código MG-05;
II - 9 (nove) cargos de Diretor 1, código MG-06, símbolo
DR06;
III - 3 (três) cargos de Assessor II, código MG-12, símbolo

AD-12.
Art. 6Q - Fica transformado em 1 (um) cargo da classe de
Assessor-Chefe, símbolo AH-24, código MG-24, 1 (um) cargo da
classe de Diretor II, símbolo DR-05, código MG-05.
Art. 7Q - Fica transformado em 1 (um) cargo da classe de
Assessor de Assuntos Externos, código MG-41, símbolo AX41,
1 (um) cargo da classe de Diretor II, código MG-05 (DR-05),
com o mesmo fator de ajustamento 1,1000, observado o
disposto no artigo 2Q do Decreto nQ 37.711, de 29 de
dezembro de 1995.
Art. e - Fica incluída no Grupo de Assessoramento
(superior) de que trata o Anexo do Decreto nQ 37.711, de 29
de dezembro de 1995, a classe de Assessor de Assuntos
Externos, código MG-41, símbolo AX-41.
Art. 9 - Os cargos extintos ou transformados nos termos
desta lei, observado o disposto no Decreto nQ 37.711, de 29
de dezembro de 1995, serão identificados em decreto.
Art. lo - Esta lei entra em vigor na data de sua

publ icação
Aru 11 - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 220, do
Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.



"MENSAGEM 14g 92/96*
Belo Horizonte. 28 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 Minerais, Hídricos e Energéticos e dá outras
providências.
O projeto de lei estabelece nova estrutura organizacional

para a Secretaria de Estado de Recursos Minerais, Hídricos e
Energéticos, com o objetivo de assegurar uma atuação mais
ágil e eficiente de sua missão institucional, especialmente
na formulação e execução de projetos que visem orientar,
incentivar e apoiar o desenvolvimento, a produção, a
exploração e o aproveitamento dos recursos minerais,
hídricos e energéticos, no território mineiro.
A reestruturação ora proposta, que faz parte do programa de
racionalização da máquina administrativa do Poder Executivo,
como medida prioritária do meu Governo, propiciará, ao mesmo
tempo, como ocorreu nos demais projetos de reforma já
encaminhados a essa augusta Casa, considerável redução na
hierarquia de cargos de provimento em comissão, com a sua
conseqüente extinção nos respectivos Quadros Especiais de
Pessoal
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 protestos de estima e consideração.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI NO 727/96
Altera a estrutura orgânica da Secretaria de Estado de

Recursos Minerais, Hidricos e Energéticos, extingue cargos e
dá outras providências.
Art. l - Â Secretaria de Estado de Recursos Minerais,
Hidricos e Energéticos passa a ter a seguinte estrutura
orgânica:

- Gabinete;
II - Assessoria de Planejamento e Coordenação - APC -:
II - a) Centro de Planejamento e Orçamento;
II - b) Centro de Racionalização e Informação;
III - Superintendência de Recursos Minerais:
III - a) Diretoria de Engenharia Mineral;
III - b) Diretoria de Geologia e Recursos Minerais;
IV - Superintendência de Recursos Hídricos;
V - Superintendência de Recursos Energéticos:

s V - a) Diretoria de Estudos e Pesquisas;
V - b) Diretoria de Projetos Especiais;
VI - Superintendência de Administração e Finanças:
VI - a) Diretoria de Pessoal
VI - b) Diretoria Operacional
VI - c) Diretoria de Contabilidade e Finanças;
VI - d) Diretoria de Controle Interno.

rÁ



6

Parágrafo único - Á 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 MC 24, (AH 24), 1 (um) cargo da
classe de Diretor II, código MC 05, (DR 05), observado o
disposto no artigo 2g do Decreto flQ 37711, de 29 de
dezembro de 1995.
Art. S - Ficam extintos os cargos de provimento em
comissão, a seguir relacionados, do Quadro Especial de
Pessoal da Secretaria de Estado de Recursos Minerais,
Hidricos e Energéticos:
1 - 1 (um) cargo da classe de Diretor II, código MC 05,

símbolo OR 05;
II - 2 (dois) cargos da classe de Diretor 1, código MC 06,

símbolo DR 06;
III - 2 (dois) cargos da classe de Assessor II, código MC
12, símbolo AO 12;
IV - 1 (um) cargo da classe de Assessor 1, código AS 01,

símbolo IDA;
V - 2 (dois) cargos da classe de Assistente Administrativo,

código EX 06. símbolo 9A;
VI - 1 (um) cargo da classe de Assistente de Gabinete,
código EX 42, símbolo liA;
VII - 19 (dezenove) cargos da classe de Assistente

Auxiliar, código EX 07, símbolo 8A;
VIII - 6 (seis) cargos da classe de Secretário Executivo,

código EX 08, símbolo BA.
Art. 4 - Os cargos extintos ou transformados nos termos

desta lei, observado o disposto no Decreto nQ 37.711, de 29
de dezembro de 1995, serão identificados em decreto.
Art. S - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 220, do
Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM Hp 93/96
Belo Horizonte, 28 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 altera a estrutura orgânica da
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral,
extingue cargos e dá outras providências.
O projeto de lei em destaque, envolvendo a reorganização da
estrutura da Secretaria de Estado de Planejamento e
Coordenação Geral, pasta de fundamental Importância para o
desenvolvimento do programa do meu Governo, sintetiza a
prioridade das providências relacionadas com a
racionalização administrativa do Poder Executivo que venho



adotando, conforme enfatizado nas mensagens anteriores
versando sobre a mesma matéria.
Solicitando a Vossa Excelência que atribua ao projeto de
lei 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 728/96
Altera a estrutura orgânica da Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral, extingue cargos e dá
outras providências.
Art. lg - A Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral, de que trata a Lei nQ 9,518, de 29 de
dezembro de 1985, e alterações posteriores, passa a ter a
seguinte estrutura orgânica;

- Gabinete;
II - Assessoria de Análise Econômica;
'III - Assessoria de Assuntos Urbanos e Metropolitanos;
IV - Assessoria de Planejamento e Coordenação:
IV.a) Centro de Planejamento e Orçamento;
JV.b) Centro de Racionalização e Informação;
V - Superintendência de Desenvolvimento do Norte de Minas -

SUDENOR:
V.a) Centro de Estudos e Pesquisas Regionais;
V.b) Centro de Incentivos e Promoções Empresariais;
V.c) Diretoria Regional de Montes Claros;
VI - Superintendência de Administração e Finanças:
VI.a) Diretoria de Pessoal;
VIM) Diretoria Operacional;
VI.c) Diretoria de contabilidade e Finanças;
VI.d) Diretoria de controle Interno;
VII - Superintendência Central de Planejamento Econômico-

Social
VII.a) Diretoria de Planejamento Regional e Setorial;
VII.b) Diretoria de Coordenação de Políticas Públicas;
VII.c) Diretoria de Acompanhamento e Avaliação da Ação

Governamental
VIII - Superintendência central . de Planejamento
Institucional:
VIII.a) Diretoria de Informações Institucionais;
VIII.b) Diretoria de Pesquisa e Documentação;
VIII.c) Diretoria de Estudos Organizacionais;
IX - Superintendência Central de Orçamento:
IX.a) Diretoria de Programação Orçamentária do Setor de

Administração;
IX.b) Diretoria de Programação Orçamentária dos Setores

Social e de Infraestrutura;
IX.c) Diretoria de Programação Orçamentária das Empresas e

de Consolidação Global;
JX.d) Diretoria de Normas e Políticas Orçamentárias;
X - Superintendência Central de Programas Multissetoriais:
X.a) Diretoria de Implementação de Programas e Projetos

Mul t issetoriais;



X.b) Diretoria de Operações Financeiras;
XI - Superintendência Central de Negociação de Recursos;
XII - Regiões Administrativas (25).
Parágrafo único - A descrição e a competência das unidades

administrativas mencionadas neste artigo serão estabelecidas
em decreto.
Art. 2 - Os cargos a seguir relacionados, do Quadro
Especial da Secretaria de Estado de Planejamento e
Coordenação Geral, observado o disposto no artigo 2Q do
Decreto nQ 37.711, de 29 de dezembro de 1995, ficam
transformados:
1 - em 1 (um) cargo da classe de Assessor-Chefe, código MG-
24 (AH-24), 1 (um) cargo de Diretor II, código MG-05,
símbolo 5-02, mantida a forma de recrutamento;
II - em 1 (um) cargo da classe de Assessor de Expansão
Urbana, código MG-40 (AE-40), com o mesmo fator de
ajustamento 0,7150, de recrutamento amplo, 1(um) cargo de
Assessor II, código MG-12, símbolo 5-03.
Parágrafo único - Fica incluída no Grupo de Assessoramento
(Intermediário), de que trata o Anexo do Decreto nQ 37.711,
de 29 de dezembro de 1995, a classe de Assessor de Expansão
Urbana, código MG-40 (AE-40).
Art. 3Q - Fica transferida, para o Quadro Especial da

Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação Social, a
lotação dos seguintes cargos da Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral, de que trata o Quadro II
do Anexo 1-5, do Decreto nQ 36.033, de 14 de setembro de
1994, combinado com o Decreto nQ 37.711, de 29 de dezembro
de 1995:

- 1(um) cargo de Assessor II, código MG-12 PL-678,
símbolo AO 12;
II - 1 (um) cargo de Assessor II, código MG-12 PI-369,

símbolo AD 12;
III - 1 (um) cargo de Assessor II, código MG-12 PL-374,

símbolo AO 12.
IV - l(um) cargo de Assessor II, código MG-12 PL-366,

símbolo AO 12;
V - 1 (um) cargo de Assessor II, código MG-12 PL-82,
símbolo AO 12;
VI - 1 (um) cargo de Assessor II, código MG-12 PL-625,
símbolo AO 12.
VII - 1 (um) cargo de Assistente de Gabinete, código EX-42
PL-122, símbolo 11/A;
VIII - 1 (um) cargo de Assistente de Gabinete, código EX-42
PL-120, símbolo 11/A;
IX - 1(um) cargo de Assessor, código AS-01 PL-172, símbolo

10/A.
Art. 4 - Ficam extintos os cargos de provimento em
comissão do Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de
Estado do Planejamento e Coordenação Geral, a seguir
relacionados:

- 27 (vinte e sete) cargos de Diretor 1, código MG-06,
símbolo DR 06;



II - 1 (um) cargo de Auditor, código MG-17 PL-21, símbolo
UR 17;
III - 10 (dez) cargos de Assessor de Atividade Central,

código MG-30, símbolo ÂA 30;
IV - 5 (cinco) cargos de Assessor II. código MG-12, símbolo

AD 12;
V - 2 (dois) cargos de Assistente de Gabinete, código EX-
42. símbolo 11/A;
VI - 2 (dois) cargos de Assessor 1, código AS-01, símbolo
10/A;
VII - 2 (dois) cargos de Supervisor III. código CH-03,
símbolo 10/A;
VIII - 1(um) cargo de Supervisor 1, código CH-01, símbolo

S/A;
IX - 4 (quatro) cargos de Assistente Administrativo, código

EX-06, símbolo 9/A;
X - 5 (cinco) cargos de Assistente Auxiliar, código EX-07,

símbolo 8/A.
Art. 5 - A relotação, identificação ou codificação de
cargos, resultantes das modificações da estrutura orgânica,
das transformações, das transferências e das extinções
previstas nesta lei, observado o disposto no Decreto flQ
37711, de 29 de dezembro de 1995, serão feitas por meio de
decreto.
Art. 6 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7 - Revogam-se as disposições em contrário.
- 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.

"MENSAGEM No 94196'
Belo Horizonte, 28 de março de 1996.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei que
autoriza o Poder Executivo a delegar, por meio de concessão
ou permissão, os serviços públicos que menciona e dá outras
providências.
Trata-se de iniciativa que adoto em cumprimento do disposto
no parágrafo único do artigo 1Q da Lei Federal nQ 8.987, de
13 de fevereiro de 1995, segundo o qual os Estados deverão
promover a revisão e as adaptações necessárias de sua
legislação ás prescrições, previstas na referida lei
federal, sobre o regime de concessão e permissão da
prestação de serviços públicos referidos no artigo 175 da
Constituição Federal.
A proposta converte-se-á, se aprovada, em instrumento legal
que permitirá ao Estado promover a execução indireta de
serviços públicos essenciais.
Tendo em vista a natureza e significado da matéria,
solicito a Vossa Excelência que o projeto encaminhado seja
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apreciado com urgência, nos termos do artigo 69 da
Constituição Federal.
Prevaleço-me da oportunidade para reiterar-lhe as

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

PROJETO DE LEI No 729/96
Autoriza o Poder Executivo a delegar, por meio de concessão

ou permissão, os serviços públicos que menciona e dá outras
providências.
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a delegar, por
meio de concessão, ou quando couber, de permissão os
seguintes serviços públicos, precedidos ou não de obra
pública, de competência do Estado:

- infra-estruturas viárias, estruturas operacionais e
terminais dos diferentes meios de transporte de pessoas e
bens;
II - serviços locais de gás canalizado;
III - serviços de tratamento de esgotos sanitários.

1 Q - As concessões e permissões a que se refere o "caput"
deste artigo reger-se-ão pelas normas do artigo 175 da
Constituição Federal e pelas normas das Leis Federais ns
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e 9.074, de 7 de julho de
1995.

- A autorização de que trata o 'caput' deste artigo
estende-se às infra-estruturas viárias, estruturas
operacionais e terminais que não sejam de competência
estadual e cuja exploração venha a ser delegada ao Estado
pela União ou Município.
Art. 2 - O Poder Executivo estabelecerá a abrangência, as
competências e condições para formalização da concessão ou
da permissão.
Art. 3 - Os serviços públicos de que trata esta lei,
objeto de concessão ou de permissão, deverão ser
adequadamente prestados, visando à satisfação das condições
de regularidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia em sua prestação e modicidade das
tarifas.
Art. 4Q - são direitos e obrigações dos usuários dos
serviços públicos de que trata esta lei os previstos no
artigo 7Q da Lei Federal nQ 8.987, de 13 de fevereiro de
1995, sem prejuízo de outros estabelecidos em lei.
Art. SQ - A política tarifária dos serviços públicos de que
trata esta lei, objeto de concessão ou permissão, será
determinada pelo procedimento licitatôrio e pelos termos do
contrato celebrado, de acordo com o disposto nas Leis
Federais ns 8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.987, de 13
de fevereiro de 1995, e na Lei nQ 9.444, de 25 de novembro
de 1987.
Art. 6Q - As concessões e permissões dos serviços públicos
previstos nesta lei e a forma de participação dos usuários
na fiscalização da execução dos respectivos contratos serão
objeto de regulamento do Poder Executivo.
Art. 7Q - As concessões e permissões de serviço público
outorgadas anteriormente à entrada em vigor desta lei
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consideram-se válidas pelo prazo fixado no contrato ou no
ato de outorga, exceto as que tiverem sido outorgadas sem
licitação posteriormente à vigência da Constituiçãõ Federal
de 1988, caso em que serão consideradas extintas no prazo de
360 dias contados da data de publicação desta lei.
Art. 8 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 9g - Revogam-se as disposições em contrário, em

especial a Lei ng 11.372, de 30 de dezembro de 1993.
- 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-

Apresentação de Proposições
o Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a

conceder a palavra aos oradores inscritos para a 1 Fase do
Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI No 730196

Declara de utilidade pública a Sociedade Brasileira de
Assistência Social - SOBRAS -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
Brasileira de Assistência Social - SOBRAS -, 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 de Reuniões, lQ de novembro de 1995.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: A SOBRAS é instituição civil sem fins
lucrativos, criada a partir da união de cidadãos prestantes,
preocupados com a situação de privação de uma grande parcela
da sociedade.
Sua finalidade, portanto, é a de promover serviços de
assistência social que amparem a população carente em suas
necessidades básicas, proporcionando-lhe maior dignidade e
bem-estar social.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno. -

COMUNICAÇOES
- E também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado

Péricles Ferreira.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bonifácio
Mourão.
o Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, o eminente Desembargador mineiro José Fernandes
Filho recebeu, na semana passada, no Plenário do Tribunal de
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Justiça de São Paulo, a grande honraria que é o Colar do
Mérito Judiciário
Segundo informações que temos, é a primeira veVque esse
Tribunal concede tamanha honraria a um Desembargador de
outro Estado. E por que a concedeu ao Desembargador José
Fernandes? Exatamente pelos seus méritos de Juiz e de
Desembargador.
O ilustre homenageado, além de Juiz, de julgador emérito,
se preocupou e se preocupa sempre com o Judiciário de Minas
Gerais. Tanto é assim que a homenagem a ele é também, a
nosso ver, uma homenagem não só ao Judiciário de Minas como
ao próprio Estado de Minas Gerais.
O Desembargador José Fernandes Filho era o Presidente do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais quando se promoveu o
grande mutirão para agilizar a justiça. Agora é o mesmo
Desembargador que vem lutando para implementar ou para
desenvolver, de uma forma mais rápida, os Juizados Especiais
em Minas Gerais.
A morosidade do Judiciário é uma questão séria e que
precisa ser resolvida, não de uma só vez, mas pelo menos de
forma a que o povo do Estado acredite mais na própria
justiça.
Tenho aqui dois colegas Deputados que me ouvem e que são,
também, colegas advogados, Simão Pedro Toledo e Ermano
Batista, como também alguns outros que tiveram oportunidade
de advogar e sabem o quanto sofre a pessoa e, especialmente,
o advogado diante da morosidade da justiça. Justiça que
tarda é justiça que falha.
Na figura do Desembargador José Fernandes, temos um dos

maiores baluartes não só da luta para que se faça justiça,
mas, sobretudo, da luta pela agilidade no Judiciário. E
preciso que se concentrem grandes esforços para que a
justiça saia da morosidade, adquira celeridade e, vencendo
esse grande entrave, ganhe credibilidade.
O Desembargador José Fernandes é, sem dúvida, um dos

grandes lutadores e procura, de todas as formas, agilizar o
Judiciário, além da justiça. Por sua atuação como Presidente
do Tribunal de Justiça, pelo trabalho que faz por Minas e
pelo Judiciário, transformou-se numa figura nacional. Por
tudo isso, recebe, agora, a homenagem do Tribunal de Justiça
de São Paulo, na forma do Colar do Mérito Judiciário. E um
Juiz que vai além. Não procura somente a lisura nos seus
julgamentos Procura sempre melhorar o Poder a que serve e
vai abrindo caminhos para que esse Poder sirva melhor ao
Brasil.
Vamos ler o discurso que fez no Plenário daquele Tribunal,
peça de rara beleza literária e grande riqueza de conteúdo.
Diz S. Exa. : ( Lê:)
"*Sempre entendi que, para o homem público, o exercício do

poder é sobretudo, o exercício do dever: ele faz - e só pode
fazer - o que a lei lhe prescreve. Sem vontade - porque
submisso à vontade da norma, que o vincula -, não pode ser
generoso com a coisa pública nem perdoar ou transigir, em
prejuízo dela. Mesmo na aplicação de texto eventualmente



1-3 ON
ambíguo ou lacunoso, o administrador público deverá agir
inspirado no reto propósito de realizar o bem comum.
Sol que o aquece, ou água que lhe sacia a sede, o interesse
público - somente ele - há de tomá-lo por inteiro - corpo,
músculos, nervos e vasos.
Afastando-se destes referenciais, será infiel ao
compromisso da investidura, que, um dia, solenemente,
prometeu e jurou garantir, respeitar e defender.
Regramento para o homem público comum, incide, com
exigência redobrada, sobre o administrador de maior
responsabilidade, presumivelmente em melhores condições para
o exercido do discernimento e da lucidez.
O que se diz do administrador público aplica-se, também, ao
Juiz, mantido pelo Estado.
O silencioso e, quase sempre, solitário oficio de julgar,
consome o magistrado, roubando-lhe noites indormidas e
madrugadas nascentes.
Indiferente aos aplausos e às criticas, acode à

consciência, que lhe acicata o espirito, em operação pessoal
e intransferivel. Imperfeito como qualquer ser humano, de
barro que um dia será pó, sabe-se contingente e limitado.
Não obstante, após a penosa maiêutica, em que do velho fez o
novo, pode chegar ao ponto de equilíbrio que lhe refrigera a
alma. Exausto, já não sofrido, experimentará o doce
sentimento de ter sido fiel - único que o pacificará,
restituindo-lhe a pura alegria, antes reprimida ao conflito
de interesses e à prova contraditória. Pode, a partir dai,
submeter-se ao redentor confronto com sua luz interior, sem
sentir medo ou remorso
Este Tribunal tantas vezes centenário de virtudes concede-
me, por força de decisão plenária, o colar do Mérito
Judiciário, instituído em 1989.
Ao fazê-lo, seus respeitáveis Membros confortam e aterram,
a um só tempo. Admitindo-me merecedor da alta distinção,
cobram do homenageado fidelidade aos ideais da casa - digna,
afirmativa, a fazer a História, sem jactância ou servilismo.
No exercício do dom do discernimento, os Eminentes

o Desembargadores me galardoam com a distinção maior. Homens
públicos, fiéis, em gesto que traduz austero julgamento,
fazem-me integrante da privilegiada e restrita comunidade
dos que podem ostentar tão elevada honraria.
Se ao homem público não se agradece - e ao administrador
público Juiz, com maior razão -, devo, em gesto de polida
civilidade, dizer de minha alegria. Ela é grande, quase
arrebenta o peito, alcançando, transbordante, familiares e
amigos, tomados do mesmo orgulho.
O gesto de Vossas Excelências cobre-me com o manto dos
ungidos pela láurea insigne, conferida a poucos.
Natural, então, a humana emoção que experimento, em hora de

fina sensibilidade, que arranca justificados e recônditos
2	soluços.

Com o registro de alegria, fica o compromisso de não negar
o juizo de Vossas Excelências. E a certeza de que, a partir
de hoje, orarei e vigiarei para ser digno de homenagem.
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Vigília permanente de gafanhotos e mel silvestre se preciso
- como a de João Batista -, de modo a não desmerecer o
julgamento de quem, na austeridade deste Sodalicio, me fez
participe de sua grandeza.
Permita Deus que, passado o tempo, encanecidos os cabelos,

possa voltar a esta Corte e reviver este abençoado dia, com
o mesmo sentimento - de humildade e orgulho'.
Fica, pois, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a homenagem

deste Deputado, a qual pedimos seja também desta Casa, ao
ilustre Desembargador José Fernandes Filho, cuja vida é um
tributo e um louvor à justiça e sobre quem recai agora o
reconhecimento além-fronteiras de Minas.
• - Publicado de acordo com o texto original.

2a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. 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 das

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Péricles Ferreira, na qualidade de Líder da Maioria -
indicação do Deputado Simão Pedro Toledo para Vice-Líder do
Bloco da Maioria (Ciente. Publique-se. Cópia às Lideranças e
à Gerência de Apoio às Comissões.); Wanderley Ávila (3) -
falecimento da Sra. Esméria Domas, em Várzea da Palma, da
Sra. Oscarlina Fernandes Comes, em Rio Vermelho, e do Sr.
Geraldino Almeida, de Várzea da Palma; e Marcelo Gonçalves -
falecimento da Sra. Maria da Conceição Aguiar Domingues, em
Pedro Leopoldo (Ciente. Publique-se.); e da Comissão
Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias,
Investigar a Existência de Escravidão por Dividas de
Trabalho no Desmatamento e Produção de Carvão Vegetal na
Região Norte de Minas - término de seus trabalhos e
encaminhamento do relatório final de suas atividades
(Ciente. Publique-se.)
- O teor do relatório é oseguinte:
REL.ATORID FINAL 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
(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, iQ, do Regimento

Interno)
1 - Introdução
1.1 - Constituição e objetivos
Conforme requerimento assinado pelo Deputado Almir Cardoso

e por outros, deferido na reunião do dia 28/6/95, nos termos
do inciso XXV do art. 244 do Regimento Interno, publicado em
29/6/95, instalou-se a Comissão Parlamentar de Inquérito
para, no Prazo de 120 Dias, Investigar a Existência de
Escravidão por Dividas de Trabalho no Desmatamento e
Produção de Carvão Vegetal na Região Norte de Minas.
1.2 - Composição
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A CPI foi constituída pelos seguintes membros efetivos:
Arnaldo Penna, pelo PSDB; Antônio Roberto, pelo PMDB; Gil
Pereira, pelo PP; Djalnia Diniz, pelo PFL: Almir Cardoso,
pelo PT; Marcelo Gonçalves, pelo PDT; Carlos Pimenta, pelo
PL.
Na reunião do dia 9/8/95, foram eleitos Presidente e Vice-

Presidente, respectivamente, os Deputados Marcelo Gonçalves
e Almir Cardoso, e designado para relator o Deputado Carlos
Pimenta. O prazo regimental de 120 dias teve inicio em
1Q/8/95, com seu término previsto para 28/11/95, prorrogado
por mais 60 dias.
II - Legislação pertinente à matéria
Originária das idéias libertárias da Revolução Francesa, a
promoção da dignidade da pessoa humana proclamou a
indignidade da escravidão, fundamentando amplamente a
legislação em vigor no País e nas convenções internacionais.
É importante o art. 23 da Declaração Universal dos Direitos

do Homem, "in verbis":
"1 - Todo homem tem direito ao trabalho, à livre escolha de

emprego, às condições justas e favoráveis de trabalho e à
proteção contra o desemprego.
2 - Todo homem, sem qualquer distinção, tem direito a igual
remuneração por igual trabalho. -
3 - Todo homem que trabalha tem direito a remuneração justa

e satisfatória, que lhe assegure, assim como à família, uma
existência compatível com a dignidade humana, e a que se
acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção
social
4 - Todo homem tem direito a organizar sindicatos e a neles
ingressar para proteção de seus interesses".
A Convenção de 1926 da Sociedade das Nações definiu como
escravidão o exercício de atributos do direito de
propriedade, ou alguns destes, sobre indivíduos por parte de
outros. A Convenção Suplementar, de 1956, da conferência
convocada pelo Conselho Econômico e Social das Nações
Unidas, recomendou a abolição ou o abandono das instituições
e das práticas seguintes: servidão por dividas, servi
dão da gleba, instituições ou práticas de sujeição da
mulher, da criança ou do jovem, implicando sua cessão a
titulo oneroso ou não, ou por herança.
A Convenção da Organização Internacional do Trabalho - OH
- nQ 105, concernente à abolição do trabalho forçado, diz:
"Art. l - Qualquer membro da Organização Internacional do

Trabalho que ratifique a presente convenção se compromete a
suprimir o trabalho forçado ou obrigatório, e a não recorrer
ao mesmo sob forma alguma".
Recomenda, ainda, a seus membros a adoção de medidas
eficazes para a abolição completa do trabalho forçado ou
obrigatório.
Também importante sobre essa matéria revela-se o Pacto
Internacional sobre Direitos civis e Políticos, de 1966, que
dispõe sobre direito ao trabalho e, por conseguinte, à
repulsa ao trabalho aviltante, forçado ou escravo.
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Visando a adotar tais princípios, o Estado brasileiro, na
condição de signatário da Convenção flQ 105 da OIT, introduz
em nossa lex" seus preceitos concernentes à abolição do
trabalho forçado em razão do Decreto flQ 58.822, de 14/7/66.
O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais, de 1966, aprovado pelo Congresso Nacional por
meio do Decreto flQ 591, de 6/7/92, retomou a questão ao
prever, no lQ do art. GQ, "in verbis":
"Os Estados-partes do presente Pacto reconhecem o direito

ao trabalho, que compreende o direito de toda pessoa de ter
a possibilidade de ganhar a vida mediante um trabalho
livremente escolhido ou aceito, e tomarão medidas
apropriadas para salvaguardar este direito!!.
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,

que se quis a Constituição cidadã, contém dispositivos que
proscrevem energicamente o trabalho forçado e a escravidão,
bem coro seus elementos instrumentais mais usados, tais como
violência, imobilização por divida e inobservância dos
mínimos direitos trabalhistas. Assim, em defesa dos direitos
á vida com dignidade, à liberdade, à igualdade e à
segurança, temos no Capitulo 1 do Titulo II. "Dos Direitos e
Garantias Fundamentais', o art. SQ consagrando a igualdade
de todos perante a lei bem como a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade.
O Capitulo II do mesmo título, destinado à defesa dos
direitos sociais, com a retomada da linha social da
Constituição de 1934, eleva à dignidade constitucional
vários direitos e garantias dos trabalhadores, até então
constantes apenas em leis ordinárias ou convenções
coletivas. Assim, o art. 6Q estabelece o direito ao
trabalho, à previdência social e à assistência aos
desamparados, entre outros.
No art. 7, a Constituição prescreve entre os direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais o fundo de garantia por tempo
de serviço; o salário mínimo, capaz de atender a suas
necessidades vitais básicas e às de sua família relativas a
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário,
higiene, transporte; a garantia de salário nunca inferior ao
mínimo para os que percebem remuneração variável; o décimo
terceiro salário com base na remuneração integral ou no
valor da aposentadoria; a proteção dessa e do salário,
constituindo crime a retenção dolosa de ambos.
O art. $Q garante o livre direito à associação profissional

ou sindical-
Na legislação interna infraconstitucional, vários
dispositivos dirigem-se contra a violência á liberdade e à
dignidade do cidadão enquanto força produtiva e pessoa
humana, contra a condição análoga à de escravo, bem como
contra todo um elenco de delitos que acompanham tal
realidade de fato. Nesse sentido destaca-se o Código Penal,
legislação em que alguns institutos são anteriores a
importantes convenções internacionais.
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Sob a epigrafe 'Dos Crimes contra a Liberdade Pessoal", o

Código Penal inclui:
"Art. 149 - Reduzir alguém à condição análoga à de escravo.
Pena - reclusão, de dois a oito anos".
A liberdade individual é bem jurídico que o Estado tem
interesse em proteger. Assim sendo, submeter alguém à
condição análoga à de escravo é conduta punível, entendendo-
se como tal a supressão do "status libertatis" do sujeito
passivo em uma situação de fato, por vontade do sujeito
ativo. A escravidão, embora não tenha conceituação muita
clara, devido ao componente "análoga" de sua condição
fática, centra-se naquele que tem sua liberdade atingida
pela submissão a ele imposta pelo criminoso, que muitas
vezes pratica ações que implicam a coisificação daquele,
como se o direito de propriedade pudesse ser exercido sobre
pessoas.
O art. 149 do Código Penal foi invocado na jurisprudência
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP - RT
484/280 -, na qual o tipo penal "redução à condição análoga
à de escravo" foi considerado no caso em que os acusados
forçavam seus trabalhadores a executar serviços pesados e
extraordinários na zona rural e os proibiam de deixar a
propriedade agrícola sem antes liqüidar o débito que haviam
contraído.
Sob a epígrafe 'Dos Crimes contra a Organização do
Trabalho' - "Atentado contra a Liberdade de Trabalho",
encontra-se:
"Art 197 - Constrangér alguém mediante violência ou grave

ameaça;
- a exercer ou não exercer arte, oficio, profissão ou

indústria, ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo
período ou em determinados dias:
Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa, além de pena
correspondente à violência".
A doutrina entende que o constrangimento de que trata o
art. 197 há de ser com violência física ou ameaça de dano
corporal ou patrimonial grave (ameaça de causar mal futuro,
sério e verossímil).
"Importante se faz para a configuração do trabalho forçado,

a violência física ou moral, admitindo-se a punibilidade de
sua tentativa" (DELMANTO, Celso. "Código Penal Comentado",
Edição Renovar, São Paulo 1991.).
Sob a epígrafe 'Frustração de Direito Assegurado por Lei

Trabalhista", temos:
"Art. 203 - Frustrar, mediante fraude ou violência, direito

assegurado pela legislação do trabalho.
Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa, além de pena

correspondente à violência".
O Supremo Tribunal Federal - STF - RTJ 56/600 E STF - RTJ

90/460 - considera que esse dispositivo é uma proteção às
garantias dispostas na Constituição da República e na
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legislação trabalhista e a sustentação legal para a
repressão a esses ilícitos. -
"Art. 206 - Aliciar trabalhadores, para fim de emigração:
Pena: detenção, de um a três anos, e multa.
Art. 207 - Aliciar trabalhadores, com o fim de levá-los de
uma para outra localidade.
Pena: detenção, de dois meses a um ano, e multa".
O Tribunal Federal de Recursos - TFR -, por meio da ap.
5.402, publicada no OJU de 4/8/82, afirma que o art. 206
visa a proteger o interesse público na permanência de
trabalhadores no Pais; o art. 207 tem expressiva
importância, podendo aplicar-se concorrentemente em vários
casos de trabalho forçado e condição análoga á de escravo.
Muitos casos relatam o aliciamento de trabalhadores e seu
deslocamento de uma localidade para outra, como delito
preliminar após fraude seguida de submissão da pessoa à
condição análoga à de escravo. Exemplo disso são casos em
que trabalhadores foram trazidos de regiões pobres da Bahia
para serem escravos em localidades do interior de Minas.
Segundo a jurisprudência citada, o aliciamento de
trabalhadores a que se refere o art. 207 prova-se com a
demonstração de que, em tal situação, ocorreu ofensa à
organização do trabalho, com prejuízo para a região de onde
foram removidos.
No complexo quadro da escravidão contemporânea, as leis
trabalhistas são desrespeitadas, bem como os organismos que,
de maneira objetiva, têm competência para atuar na
iniciativa da sua repressão, ajuizando denúncias e autuando
os envolvidos.
Em 1991, juntamente com órgãos governamentais, a OAB e
algumas ONG5 formaram um fórum de entidades com o objetivo
de buscar alternativas no que tange à violência no campo e,
especialmente, ao trabalho escravo. O Fórum Nacional
Permanente Contra a Violência, formado pela CPT, CONTAG,
MST, CUT, OAB, CNBB. dM1, CARITAS, Procuradoria-Geral do
Trabalho, Procuradoria-Geral da República e INCRA, tem dados
que apontam 25.193 trabalhadores, entre homens, mulheres e
crianças, na área rural, em condição análoga à de escravo.
As relações de exploração são ultrajantes e chegam ao limite
da desumanização.
A primeira tentativa de se organizar uma ação efetiva do
Governo Federal partiu do Ministro João Mellão. Um decreto
sem número instituiu o programa de erradicação do trabalho
forçado e do aliciamento de trabalhador, na tentativa de
aplacar as constantes denúncias das organizações
internacionais contra o Brasil. O Governo não colocou em
prática o decreto de 3110/92, conhecido como PERFOR -
Programa de Erradicação do Trabalho Forçado -, que surgiu
como medida necessária ao cumprimento, pelo Brasil, das
Convenções 29 e 105 da Organização Internacional do
Trabalho, ratificadas por nosso Pais em 1957 e 1965,
respectivamente.
Constituíam objetivos do PERFOR eliminar qualquer tipo de
trabalho que pudesse ser considerado trabalho forçado ou em
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Que O trabalhador fosse reduzido à condição análoga á de
escravo e erradicar o aliciamento de trabalhadores.
Para tanto, o PERFOR deveria desenvolver ações que
resultassem em melhoria das condições de trabalho nos meios
rural e urbano, que visassem ao aperfeiçoamento dos
processos de fiscalização e aplicação das penalidades às
infrações verificadas e dos instrumentos legais destinados à
repressão do trabalho forçado e do aliciamento dos
trabalhadores.
Foi instituída, ainda no plano federal, no Conselho
Nacional do Trabalho, a Comissão para a Eliminação do
Trabalho Forçado, com o objetivo de estudar alternativas
para esse fim. Entre essas, destacam-se: estabelecimento de
um canal ágil e eficiente para a apuração da denúncia;
promoção de atuação interministerial; revisão e aumento de
multas; agravamento das infrações e uniformização das
penalidades urbanas e rurais.
A Instrução Normativa Interministerial ng 1, de 24/3/94,
que dispõe sobre inspeção do trabalho na área rural, torna
mais preciso o conceito de trabalho forçado, equiparando-o à
condição análoga ao trabalho escravo:
"Constitui forte indicio de trabalho forçado a situação em

que o trabalhador é reduzido à condição análoga à de escravo
por meio de fraude, divida, retenção de salários, retenção
de documentos, ameaças ou violência que impliquem o
cerceamento da liberdade dele ou dos seus familiares em
deixarem o local para onde foram levados, não havendo outros
meios de sair em condições seguras, devido ás dificuldades
de ordem económica ou física da região".
Já no atual Governo, foi nomeada, em maio de 1995, uma
comissão composta por cinco ministérios, para fazer um
diagnóstico sobre o trabalho escravo nas várias regiões do
Pais e também sobre a sua prática Essa ação do Governo
Federal culminou com uma fiscalização enérgica no Norte de
Minas, em agosto de 1995, sob a liderança da Sra. Ruth
Vilela, Secretária Nacional de Fiscalização do Ministério do
Trabalho. A fiscalização, amplamente divulgada pelos meios
de comunicação, comprovou que a situação dos trabalhadores
nas carvoarias do Norte mineiro pouco se alterou em um ano,
a partir do momento em que a revista "Isto E" fez as
primeiras denúncias de trabalho escravo no Norte de Minas.
III - Consideração sobre fatores do trabalho escravo

contemporâneo
A escravidão clássica extinguiu-se no Brasil graças às
transformações económicas e ás idéias libertárias que se
universalizaram. Ao final do século XX, ressurgem novas
formas de escravidão - que chamaremos de escravidão
contemporânea -' provavelmente porque ela constitui meio de
manter excessivamente alta a taxa de lucro de certos
empreendimentos económicos.
Manter abusivamente alta a taxa de ganho supõe, por parte

do escravo contemporâneo, a completa submissão e, por parte
do sujeito ativo, a inobservância dos direitos trabalhistas
e a violência contra a dignidade da pessoa humana.
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Como fatores que propiciam o trabalho escravo contemporâneo
podem ser apontados: lucros abusivamente altos para o
detentor do capital; desemprego; dificuldade de acesso à
posse da terra, que poderia ser proporcionada por política
fundiária mais justa; políticas inadequadas de alimentação,
educação e assistência às populações carentes; sistema de
fiscalização e repressão ineficazes; obstáculos à atuação
efetiva do Ministério Público Federal; cooperação timida
entre os órgãos competentes para a repressão ao trabalho
escravo; demora entre a denúncia e a fiscalização apuradora
que levantaria as provas; e falta de uma legislação clara e
objetiva que vise a tipificar criminalmente a prática do
trabalho escravo, degradante ou forçado.
IV - Dos Trabalhos da CPI
Para atender a seus objetivos, a CPI decidiu ouvir, em Belo
Horizonte, representantes de órgãos, empresas e entidades
que fornecessem informações sobre a matéria, bem como
realizar viagem à região Norte de Minas para verificar 'in
loco" os fatos que originaram as denúncias.
Ao longo das audiências públicas, foram colhidos os

seguintes depoimentos:
Em 17/8/95: Ivan Collares Aguiar, Subdelegado do Ministério

do Trabalho; Maria Aparecida de Souza, da Comissão Pastoral
da Terra - CPT -; Alvimar Ribeiro dos Santos; Antônio
Fabiano Gonçalves e Carlos Magno Veloso, da Delegacia
Regional do Trabalho.
Em 14/9/95: Deputado Nilmário Miranda, Presidente da
Comissão de Direitos Humanos da câmara Federal; e Ruth
Beatriz Vilela, Secretária Nacional de Fiscalização do
Trabalho do Ministério do Trabalho.
Em 21/9/95: Maria de Lurdes Queiroz, Procuradora do

Trabalho do Ministério Público do Trabalho; Juarez Lopes
Pereira, do Departamento de Política e Reforma Agrária da
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de
Minas Gerais.
Em 18/10/95: João Paulo Pires de Vasconcelos, Assessor
Especial para Assuntos Sindicais do Governo de Minas Gerais,
Em 25/10/95: Antônio Zambalde do Prado, Diretor da

Siderúrgica Bandeirantes; Antônio Pontes Fonseca, Diretor da
Siderúrgica Calsete; Olegário Dias, representante da SICAFE;
Renildo Eustáquio Ribeiro, Procurador da Siderúrgica
Bandeirantes.
Em IQ/11/95: Luiz Ângelo Coelho, representante da COSIGUA;

Abele Travaglia, Consultor da Italrnagnésio; Paulo Roberto
Torres, Gerente da JET Empreendimentos Agroflorestais.
Encontram-se resumidos, a seguir, alguns depoimentos.
IV.1 - Ivan Collares Aguiar, Subdelegado do Ministério do

Trabalho
Iniciou seu depoimento apontando muitas dificuldades na
consecução das ações da Subdelegacia do Ministério do
Trabalho de Montes Claros, entre elas as grandes distâncias
e as dificuldades de transporte para a atuação do órgão. com
a fiscalização deficiente, os trabalhadores ficam facilmente
sujeitos a fraudes e à submissão ao trabalho escravo.



O problema já foi denunciado há dez anos.
A situação trabalhista melhorou muito devido à
fiscalização, mas alguns problemas persistem: - muitos
trabalhadores, permanentemente em débito, não têm acesso a
sua remuneração e têm seu direito de locomoção cerceado pelo
gato".
São poucas as opções de trabalho para essas pessoas e elas
não têm escolha: aceitam esse serviço ou não lhes dão
trabalho. O problema é mais social que trabalhista.
Em Montezuma a situação é grave, conforme relatório da

fiscalização ocorrida entre 17 e 21/7/95, com destaque para
a situação da CALSETE - Indústria e Calcinização de Sete
Lagoas Ltda.
Afirma o depoente que fez denúncia da situação á Delegacia
de Policia de Rio Pardo de Minas, à Policia Federal e ao
Ministério do Trabalho.
Aponta o problemada terceirização como o mais sério. As
grandes empresas já se conscientizaram e passaram a exigir a
comprovação trabalhista de seus empreiteiros, mas muitos
deles ainda fogem da responsabilidade. A situação melhorou
muito, mas ainda resta o problema do menor. Não se tem
arregimentado menores, evitando-se até a contratação de
trabalhadores com filhos, o que tem gerado problema social
grave.
Iv.2 - Antônio Fabiano Gonçalves, Coordenador da

Fiscalização do Trabalho da Delegacia Regional do Trabalho
de Minas Gerais
Mostra que houve a fiscalização em Minas de cerca de 477
empregadores rurais no período de janeiro a junho de 1994,
atingindo-se 601 autos de infração, tendo sido abrangidos
nesse trabalho cerca de 19.316 homens, 3.884 mulheres e
1.091 menores. Neste ano, no Norte de Minas, cerca de 129
empregadores rurais já foram fiscalizados. O atual Ministro
determinou que fosse formado um grupo especializado nessa
fiscalização.
Grandes empresas têm cumprido e exigido o cumprimento da
legislação trabalhista. O que falta é uma presença mais
efetiva da fiscalização.
Existem instrumentos legais para inibir as dividas

contraídas por meio da alimentação. Uma determinada parte do
salário tem de ser paga obrigatoriamenteem dinheiro. O
problema é que, muitas vezes, tudo está regular no papel.
Descontos monetários no salário aparecem, às vezes, na forma
de adiantamentos, de vales, etc. Assim, os documentos não
são fidedignos e a fiscalização deve ser acompanhada de
outros tipos de controle.
Considera-se trabalho irregular, no Brasil, aquele sem o
registro formal em carteira, mas a irregularidade é mais que
isso: ê a desobediência ao que está estabelecido na CLT. As
irregularidades trabalhistas são muito complexas e a
fiscalização ideal seria extremamente dificil, ainda mais se
considerarmos que tais localidades são quase inacessíveis.
IV.3 - Maria Aparecida de Souza, Coordenadora Executiva da

Comissão Pastoral da Terra - CPT
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Segundo a depoente, a despeito das providências tomadas
pelos órgãos públicos, as denúncias de escravidão vindas das
regiões Norte, Sul e Triângulo indicam o agravamento ou a
explicitação de uma situação que já vinha ocorrendo há
vários anos, conforme dados do Anexo Iii.
Os trabalhadores se submetem a essas condições não por
desconhecimento de seus direitos, mas por falta de
alternativas de sobrevivência, sendo a condição de escravo
garantia de, pelo menos, alimento certo.
Isso ocorre no Norte de Minas devido ao privilégio

concedido a grandes projetos de irrigação e reflorestamento,
o que corresponde, em contrapartida, ao descaso com a
situação de desemprego e á adoção de uma política fundiária
inadequada para os pequenos e microprodutores.
Não é apenas na região Norte de Minas que os trabalhadores

são submetidos a condições de trabalho escravo, mas também
no Sul de Minas, no Município de Boa Esperança, para onde
foram levados trabalhadores do Norte do Estado, com
promessas de boas condições de trabalho. O que eles
conseguiram foi alimentação insuficiente, comprada no
armazém do patrão, resultando em divida permanente e
imobilização, uma vez que não poderiam sair da fazenda sem a
quitação do débito.
Há um fórum nacional contra a violência no campo, do qual
fazem parte órgãos públicos e entidades da sociedade civil.
Uma de suas propostas é a desapropriação, sem indenização,
das terras onde se constate trabalho escravo e forçado,
destinando-as ao assentamento das famílias das vitimas.
Outra, ainda, é fazer com que os bens envolvidos fiquem
indisponíveis, sendo responsabilizados também os
intermediários e os empregadores.
As multas têm sido inócuas para as empresas empreiteiras de
trabalho escravo. Há que se mudar a penalização, para que se
atinja a empresa contratante.
Iv.4 - Sr. Carlos Magno, da Delegacia Regional do Trabalho

- DRT
Acredita que é necessário o aporte de recursos para geração

de empregos na região e para a qualificação profissional do
trabalhador.
Talvez o caminho seja embargar a atividade na qual se

constate a existência de trabalho degradante.
IV.5 - Sr. Antônio Pontes, Diretor da Siderurgia CALSETE
Segundo o depoente, o pagamento do carvão de acordo com a
produtividade fica mais oneroso para a indústria do que o
pagamento do salário estabelecido por lei. O setor
siderúrgico arca com o preparo do solo, com o
reflorestamento, e terceiriza apenas a fabricação do carvão.
Informa ainda que a Siderurgia CALSETE tem interesse em

preservar o que é necessário ao ser humano,- mas não cobra
das empresas prestadoras de serviço o mesmo compromisso.
IV.6 - Sr. Renildo Eustáquio Ribeiro, Procurador da

Siderurgia Bandeirantes
Segundo seu parecer, a siderurgia vem cumprindo
integralmente os seus compromissos com o Ministério do
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Trabalho- São firmados os contratos de empreitada, mas são
os empreiteiros os responsáveis pelas obrigações sociais.
Assim, a siderurgia não produz carvão. Quem produz o carvão
são as empreiteiras.
IV.7 - Sr. Olegário Dias, representante da SICÂFE
Informa que é exigido das empresas produtoras de carvão que
façam constar no contrato de prestação de serviços os
compromissos assumidos com o Ministério do Trabalho- Por
razões alheias ã sua vontade, algumas empresas fogem aos
seus compromissos.
IV-8 - Sr. Luiz Angelo Coelho, representante da COSIGUA
Conforme nos relata, a empresa vem tentando transformar OS
produtores de carvão em pequenos e microempresários, arcando
com o treinamento desse pessoal. Todo prestador de serviço
da COSICUA é pessoa jurídica e tem de apresentar cópia da
documentação trabalhista até o dia 15 de cada mês, para
poder receber o que comercializou.
Na COSIGUA, há uma equipe de técnicos para realizar

auditorias mensais e tomar ciência das condições sociais dos
trabalhadores. O controle da empresa é sério, e esta mantém,
na região de Rio Pardo de Minas, escritório com dois
engenheiros sanitários, dois técnicos de segurança e oito
técnicos florestais, para realizar a fiscalização. A empresa
exige que o pagamento dos carvoeiros seja feito em espécie e
que seja colocada uma condução à disposição do empregado,
para que ele possa fazer compras na cidade mais próxima.
Concorda que tem de haver repressão quando há algo errado,
mas afirma que é feita uma investigação contra o trabalho
escravo e multa-se apenas por falta de um extintor de
incêndio.
Acredita que o Estado é muito ausente e que as empresas,
sozinhas, não podem resolver o problema social no Norte de
Minas.
Iv.9 - Sr. Abele Travaglia, representante da ITALMAGNESIO
A ITALMAGNESIO não tem atividade produtiva de carvão. Na
entrega do carvão é que a empresa faz a fiscalização
relativa á documentação trabalhista.
IV.10 -. Sr. Paulo Roberto Torres, Gerente Regional da
ITÂLMAGNESIO
Critica, em seu depoimento, o fato de a legislação que rege
a vida dos trabalhadores das grandes cidades ser a mesma
usada para os trabalhadores da região produtora de carvão,
que, no seu entender, é uma região muito dificiL
A atividade florestal é uma das poucas possibilidades para
o Norte de Minas. A agricultura depende de irrigação e os
mananciais são restritos A pecuária emprega, por sua vez,
pouca mão-de-obra. A atividade florestal emprega o maior
contingente de pessoas na região.
Apontando as dificuldades da região, mostra que,
diferentemente dos grandes centros, onde o empresariado
fornece o vale-transporte e não é onerado em horas in
intinere", se o empregador fornecer condução para seus
empregados, o período de transporte será pago como hora
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extra. Isso leva as empresas à terceirização, o que torna
muito difícil o controle dos registros trabalhistas.
A empresa tem contratado técnicos que utilizam

motocicletas, para fazerem visitas constantes ás carvoarias.
Além disso, conta com os serviços de técnicos de segurança,
para melhorar as condições de higiene e moradia dos
funcionários dos empreiteiros. Informa que a empresa tem
bloqueado pagamentos, para atingir esses objetivos.
Apresenta algumas criticas contra o recolhimento de

encargos sociais, se pouco ou nenhum serviço é prestado pelo
Estado a esse pessoal. 'A estrada que existe lã é uma
vergonha. Se o empregado sofrer algum acidente, a empresa o
coloca em um carro, leva-o a Montes Claros e paga seu
tratamento, senão ele morre. O Estado só exige e não oferece
nenhuma condição.
IV.11 - Deputado Federal Nilmário Miranda
Afirmou que o trabalho escravo se dá pela conjugação de
quatro elementos: o recrutamento, que se inicia com
promessas enganosas; o transporte, falsamente gratuito; a
hospedagem e o endividamento resultante de despesas com
alimentação, saúde e uso dos instrumentos de trabalho.
Para maior responsabilização dos envolvidos, o Deputado
enfatiza a necessidade de fazer com que o tomador de
serviços e seus prepostos, se deixam de cumprir normas
sanitárias e de segurança, expondo a perigo a vida dos
trabalhadores, também passem a ser penalizados.
O Deputado ressalta a ineficácia da multa no combate às
infrações trabalhistas. E mais econômico para o proprietário
manter o trabalho escravo e pagar as multas do que arcar com
as obrigações trabalhistas.
Foi proposto ao Governo o corte de financiamentos e
incentivos às empresas que mantivessem trabalhadores em
regime de condição análoga à escravidão.
O Presidente da República vai encaminhar emenda a
Constituição com vistas a que a propriedade que é utilizada
reiteradamente para trabalho escravo seja passível de
desapropriação para fins de reforma agrária.
E necessário, no entender do Deputado, o mapeamento dos
fluxos migratórios de mão-de-obra, em âmbito nacional, para
que se combata, preventivamente, o aliciamento de
trabalhadores recrutados pelos "gatos".
O Deputado afirma que existe a necessidade de melhorar a
concepção da fiscalização. O que é exigido dos empregadores
são direitos mínimos trabalhistas. Ressaltou a necessidade
de articulação e estudo dos problemas da região por parte da
sociedade civil, governos e Poderes Legislativo e Judiciário
para interromper o ciclo vicioso do quadro, utilizando a
fiscalização como Instrumento para conhecer a realidade e
fornecer diagnósticos. Quebrar o quadro de impunidade é
essencial, mas temos também que buscar alternativas.
Essa CPI tinha de pensar, a exemplo do que está sendo feito
em nível federal, em uma ação interinstitucional
fiscalizadora.
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IV. 12 - Sra. Ruth Beatriz Vilela, Secretária Nacional de
Fiscalização do Trabalho do Ministério do Trabalho
Relata que foram celebrados termos de compromissos nos
quais os empregadores assumiam a responsabilidade pela
melhoria das condições de trabalho. A fiscalização do
cumprimento desses termos, que ficou a cargo da Delegacia
Regional do Trabalho, parece não ter sido feita de forma
sistemática.
Sugere o mapeamento aéreo da Região Norte, para que a
fiscalização possa descobrir os locais de trabalho aos quais
ainda não teve acesso.
Segundo a depoente, há que se pensar em outro tipo de ação

da fiscalização com a melhor capacitação de fiscais, médicos
e engenheiros, com o objetivo de intervir imediatamente na
realidade, para garantir a segurança e a saúde dos
trabalhadores.
Apesar das parcerias já firmadas, a depoente declara ser
imprescindivel o interesse e a colaboração dos Governos
Estaduais e municipais para a resolução dos problemas dos
trabalhadores. A fiscalização está realizando ótimo
trabalho, mas é insuficiente.
Afirma que as siderúrgicas são, na verdade, grandes

descumpridoras da legislação trabalhista, no que se refere à
segurança e à saúde era seus próprios estabelecimentos.
IV.13 - Sr. João Paulo Pires de Vasconcellos, Assessor

Especial para Assuntos Sindicais do Governo do Estado
Acha que o problema do assalariado é que ele não tem como
se organizar ou suas organizações têm pouca expressão
pol itica.
As instituições agem com o rigor da lei para o cidadão
comum e, com toda a complacência, para os donos do poder
econômico.
As empresas que nos cercam, essencialmente as empresas

siderúrgicas, que escravizam o homem do campo, minam a saúde
do trabalhador em áreas cujas condições nocivas levariam à
sua interdição. Nesse campo, assim como no campo fiscal,
inexiste a fiscalização rigorosa, eficiente, cotidiana e que
imponha o respeito à lei.
IV.14 - Sra. Maria de Lourdes Queiroz, Procuradora do

Ministério Público do Trabalho
Em um depoimento contundente, a representante do Ministério
Público Federal externou sua vivência de muitos anos no
acompanhamento das denúncias várias sobre a prática de
trabalho escravo no Norte de Minas Gerais.
'Esse tipo de trabalho se caracteriza por uma exclusão

total dos direitos humanos e por uma negação dos fundamentos
do próprio Estado com relação à cidadania e aos valores
sociais do trabalho, que estão inscritos como fundamentos do
Estado democrático de direito da República Federativa do
Brasil, no art. 1Q da Constituição Federal', disse a
Procuradora na introdução de seu depoimento.
Citou as várias empresas siderúrgicas que, no ano de 1994,
firmaram termos de compromisso nos quais se obrigavam a
cumprir a legislação trabalhista e impor condições mais
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humanas de trabalho. Porém, nas inspeções realizadas pela
CPI, comprovou-se Que a maioria das empresas não havia
cumprido as determinações previstas nos termos do
compromisso, tornando-se passíveis da devida punição legal
A representante do Ministério Público discorreu sobre a
importância de se reverem os contratos de arrendamento entre
as siderúrgicas e o Estado de Minas Gerais, pois é possível
que as propriedades, antes do Estado, possam estar
privatizadas. Na maioria das vezes, esses contratos de
exploração de florestas de eucalipto são terceirizados, ou
seja, existem empresas que contratam o serviço por
empreitada, atividade altamente rentável para os
empreiteiros, que, por sua vez, exploram os trabalhadores,
não lhes garantindo as condições elementares de trabalho.
A Procuradora considera imprescindível o levantamento da

estrutura fundiária dessas diversas regiões e a fiscalização
dos contratos de comodato (sic) feitos pelo Estado com essas
siderúrgicas. Alguns deles estão vencendo agora. Da mesma
forma que ouso defender - contra a opinião do Itamaraty -
que devemos aceitar cláusulas sociais nos contratos
internacionais de comércio, acho que os contratos de
comodato devem ter cláusulas sociais com punição para as
empresas que detêm terras do Estado e as estão explorando.
Ainda esclareceu que os contratos de arrendamento são
controlados pela RURALMINAS, e que a pesquisa fundiária
poderia começar por esse órgão do Estado de Minas Gerais.
V - Conclusão
O trabalho escravo é aquele que afeta a liberdade
individual (art. 149 do Código Penal), a liberdade de
trabalho (arts. 197 e 198 do Código Penal), a proteção da
legislação trabalhista (art. 203 do Código Penal). A
Constituição Federal indica a proteção à dignidade humana
como bem a ser tutelado (art. 5Q).
o art. 4Q da Constituição Estadual dispõe:
"O Estado assegura, no seu território e nos limites de sua

competência, os direitos e garantias fundamentais que a
Constituição da República confere aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no Pais".
Minas Gerais é conhecida pela produção e pelo consumo de
carvão vegetal, atividade de sustentação do Norte do Estado.
A comercialização do carvão, principal matéria-prima na
produção de ferro-gusa, gerou, em 1994, cerca de
R$260.000.000,00 em ICMS para o Estado. Entretanto, as
relações trabalhistas nesse mercado têm suscitado uma série
de denúncias de transgressão aos direitos fundamentais do
trabalhador.
A constituição desta CPI, em virtude das denúncias feitas
principalmente pela imprensa e por diversas entidades, fez
com que este Poder deparasse com a realidade degradante dos
carvoeiros. Mais que os depoimentos, a viagem colocou os
membros da CPI em contato direto com a existência de
condições de trabalho desumanas.
A situação encontrada atenta contra a liberdade do trabalho
e efetiva-se fora das normas trabalhistas. E prática
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análoga à da escravidão. Há a servidão por dividas, a
exploração do trabalhador e o trabalho em troca de comida.
Os membros desta Comissão puderam observar - que a
contratação de trabalhadores por empreiteiros, sem carteira
assinada, com salário irrisório, jornada de trabalho
excessiva e indeterminada e sob precárias condições
sanitárias, é a prática comum. As siderúrgicas contratam
empreiteiros para derrubada dos eucaliptos e fabricação do
carvão. O empreiteiro contrata subempreiteiros que contratam
outros. O cipoal de intermediários conduz, no final, ao
trabalhador, que nem sabe quem é o seu patrão. O trabalho é
permanente e seu pagamento é feito por metragem cúbica.
Os carvoeiros vivem em condições precárias. Estão isolados
do mundo, em regiões distantes, sem assistência médica,
expostos a acidentes, sem equipamento de segurança, com
pagamento irrisório, quando o recebem.
A fiscalização trabalhista não surte os efeitos desejados,
em função do pequeno número de fiscais e da imensidão de
hectares replantados para serem fiscalizados A situação já
foi amplamente denunciada por entidades de direitos humanos
e configurada como lesiva aos trabalhadores.
A delimitação do problema é dificultada pela conceituação
de trabalho escravo. O relatório da OIT qualifica a servidão
por dividas e a total dependência econômica do trabalhador
como prática análoga à da escravidão. O art. 149 do Código
Penal menciona, em seu enunciado, a condição análoga á de
escravo. O que vem a ser exatamente esta condição análoga? O
que é ser escravo? A discussão envolve referências
ideológicas e sociais.
A escravidão, sob qualquer forma que se apresente, viola a
liberdade individual e a dignidade humana. O escravo perde a
consciência de sua dignidade como ser humano; jamais se vê
como um cidadão. A questão da sobrevivência com dignidade
faz com que aqueles excluídos sintam que somente por meio do
trabalho estão sendo produtivos e, sem condições de
aquilatar a indignidade das condições em que trabalham,
preferem esta situação àquela de mendicância nas ruas. Esses
aspectos foram detectados no contato direto dos membros da
CPI com os trabalhadores.
As sucessivas fiscalizações promovidas pelo Ministério do
Trabalho e pelo Ministério Público do Trabalho encontraram
irregularidades principalmente na área de proteção ao
trabalho e de segurança e saúde do trabalhador. São elas:
falta de registro, excesso de jornada, pagamento de salários
fora do prazo, falta de intervalo para repouso e
alimentação, falta de equipamentos de proteção, habitação
inadequada, falta de água potável, de adequadas instalações
sanitárias, de exames médicos periódicos.
Ao se verificarem - sem querer minimizá-las - as causas que

originaram essa degradante situação, verifica-se a estrutura
agrária que mantém condições favoráveis às elites, relações
de trabalho fundamentadas no lucro e na propriedade dos
meios de produção, insensibilidade em relação ao ser humano
e às suas reais necessidades. A realidade da questão da



28

posse da terra e a falta de política de assistência à
população rural deixam o trabalhador sem outra opção, a não
ser entregar-se ao agenciador de mão-de-obra, o "gãto", sem
alternativa de outro trabalho.
A sociedade civil encontra-se totalmente alheia ao
problema. A opinião pública, fator importante de mudança,
ignora o que se passa. Os proprietários e os Diretores de
siderúrgicas que aqui prestaram depoimentos demonstraram
absoluto desconhecimento da situação. Limitam-se a pagar ao
empreiteiro e receber o carvão.
O problema do trabalho forçado, do trabalho escravo, tem
sido tratado no âmbito do Ministério Público Federal sob a
ótica criminal e sob a ótica de direitos humanos. Do ponto
de vista criminal, as situações denunciadas sob o nome
genérico de trabalho escravo são enquadráveis nos tipos
penais previstos nos arts. 197, 203, 207 e 149 do Código
Penal. Trata-se do atentado contra a liberdade do trabalho,
frustração de direito assegurado por lei trabalhista,
aliciamento de trabalhadores de um local para outrodo
território nacional e redução ã condição análoga à de
escravo.
A falta de democracia e espirito comunitário, o aviltamento
do trabalho humano, a pouca importância dada à vida dos
trabalhadores por empresas que recebem o carvão e a falta de
fiscalização contra os 'gatos', tudo isso constitui o cerne
das denúncias.
"Esta resenha comportaria alguns exemplos bem dolorosos.

Fora inútil apontá-los. Dela ressalta impressionante a
urgência de medidas que salvem a sociedade obscura e
abandonada: uma lei de trabalho que nobilite o esforço do
homem; uma justiça austera que lhe cerceie os desmandos; uma
forma qualquer de "homestead" que o consorcie
definitivamente à terra" (Euclides da Cunha, um Paraiso
Perdido, Vozes. 197 p. 109.).
Em Minas Gerais existe a prática do trabalho escravo de
maneira freqüente, atingindo expressivo número de
trabalhadores, contrariando convenções internacionais pelas
quais o Brasil se propôs a erradicar e reprimir essa
conduta.
Essa forma de atividade, indiferentemente da discussão da
conceituação, atenta contra a liberdade de trabalho e a
dignidade humana. Pode-se dizer que, inicialmente, é um
problema trabalhista a ser enfrentado com os instrumentos de
prevenção e repressão do Direito do Trabalho. Nesse sentido,
nada melhor que uma inspeção eficiente, principalmente por
parte do Ministério do Trabalho, com ações de caráter
preventivo, conduzidas com rapidez e surpresa.
E extremamente doloroso verificar que a omissão e a
negligência tanto do Governo quanto dos empresários
possibilitaram tal situação. O trabalho desenvolvido pela
Procuradoria do Ministério do Trabalho e por sua
Subdelegacia são ações praticamente isoladas. Ver o Pais
chegar ao século XXI com boa parcela de seus cidadãos
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mantidos em condições de vida e de trabalho degradantes é,
no mínimo, vergonhoso.
Políticas e programas governamentais que dessem atenção às
desigualdades sociais, às relações de trabalho no campo,
contribuiriam para atenuar o problema. Há necessidade, além
da prevenção e da inspeção, de um trabalho de repressão,
responsabilizando criminalmente agentes que, direta ou
indiretamente, propiciem essa sujeição extrema de
trabalhadores. Faz-se necessária a mudança da legislação em
vigor para rápida incriminação de proprietários de terras e
de pessoas jurídicas, rediscutindo-se conceitos para melhor
adaptação aos tempos modernos. Um trabalho conjunto entre as
policias, em todos os níveis, o Ministério Público e o Poder
Judiciário contribuiria para um resultado eficiente.
O fator principal a ser erradicado é a impunidade de quem
desrespeita a lei e inflige a outro ser humano as torturas
da degradação e do aviltamento, oprimindo-o numa relação de
exploração. A relação entre a empresa e o trabalhador é
mediada por agente nem sempre idôneo, o "gato". O
fornecimento de géneros alimentícios é realizado a preços
exorbitantes.
A impossibilidade de criação de associação ou órgão de
classe, decorrente da falta de exercício da cidadania,
caracteriza desrespeito à legislação trabalhista.
Há insuficiência numérica de fiscais e de policiais para a
repressão desses crimes.
O tempo decorrido entre a denúncia do delito e seu
conhecimento pelas autoridades é excessivo, o que acarreta
demora na ação repressiva
Esta ci entende que deve apontar os responsáveis
(empresas, empresários e poderes constituídos) e que ações
prioritárias devem ser tomadas a fim de põr termo à
existência de condições análogas à de escravidão, como
resposta imediata ao grave problema de desrespeito às
legislações trabalhista e penal e aos direitos humanos.
Das Responsabilidades
A cadeia que sustenta a continuidade do trabalho escravo,
degradante ou forçado nas carvoarias do Norte de Minas
origina-se na falta de ações dos Governos Federal e
Estadual. A União é responsável por não oferecer os
instrumentos necessários a uma ação fiscalizatória mais
eficiente do Ministério do Trabalho, que pressupõe melhoria
da estrutura da Delegacia Regional do Trabalho, contratação
de fiscais em número suficiente e respectivo aparelhamento
do órgão. Apesar das várias comissões, dos grupos de
trabalho e de estudos do Governo Federal, as denúncias de
trabalho forçado têm aumentado drasticamente, o que comprova
a falta de ações efetivas para coibir essa prática desumana
O sucateamento da Policia Federal, a falta de aparelhamento
e de pessoal na instituição impedem o apoio às DRTs nos
Estados, não permitindo uma ação repressiva contra os crimes
trabalhistas e contra a organização do trabalho.
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O Governo Federal até o presente momento não se empenhou na
aprovação de mudança na legislação penal que coíba a pratica
do trabalho escravo no Pais. -
A falta de execução de um plano de reforma agrária
convincente é causa fundamental da pobreza e do agravamento
dos conflitos no campo.
Os últimos governos estaduais têm-se omitido totalmente

nessa questão.
Os governos estaduais anteriores, nas décadas de setenta e
oitenta, alienaram ás empresas siderúrgicas e de
reflorestamento vasta área para plantação e exploração de
florestas de eucalipto nas regiões Norte e Nordeste do
Estado, sem imporem condições mais rigorosas para sua
exploração. Isso também contribuiu sobremaneira para a
degradação ambiental e para a situação atual de subemprego e
trabalho forçado de milhares de trabalhadores.
As empresas de reflorestamento e de siderurgia, juntamente
com os empreiteiros ou 'gatos', são os responsáveis diretos
pela prática do trabalho escravo ou degradante no Norte e
Nordeste do Estado.
Na maioria das vezes, as siderúrgicas ou as empresas de
reflorestamento terceirizam a exploração da mata e a
produção do carvão para se desobrigarem dos encargos
trabalhistas. Muito poucas empresas exercem algum tipo de
controle sobre a relação de trabalho entre os terceiros e os
seus empregados. As siderúrgicas são também responsáveis
pelo descumprimento da legislação trabalhista e pelas
condições aviltantes e criminosas de trabalho impostas aos
carvoeiros e as suas famílias.
Quanto aos empreiteiros, os chamados 'gatos", empregadores
diretos da mão-de-obra dos carvoeiros, são eles os primeiros
responsáveis pela prática do trabalho degradante imposta aos
trabalhadores na produção de carvão.
Na visita que esta Comissão fez a uma pequena área de

produção de carvão do Norte de Minas, nos Municípios de Rio
Pardo de Minas, Taiobeiras e Montezuma, verificou-se que a
maioria dos empreiteiros possuíam os termos de compromisso
celebrados entre a Justiça do Trabalho, as siderúrgicas e os
trabalhadores. Porém, poucas siderúrgicas ou poucos
empreiteiros cumpriam, àquela época, algumas das condições
neles exigidas, fato que levou à convocação das empresas
para deporem nesta Comissão.
As empresas ou empreiteiras ouvidas e outras que se
encontram em situação irregular, mas aqui não depuseram
merecem ser investigadas e, se for o caso, penalmente
punidas, inclusive com base no art. 149 do Código Penal.
V. 2 - Ações propostas
Esta CPI propõe as seguintes ações para coibir e prevenir o
trabalho degradante, forçado ou desumano na produção de
carvão no Norte do Estado.
a) No âmbito do Poder Legislativo
- Apoio ao projeto de lei que define como crime condutas
que favoreçam ou configurem trabalho forçado e escravo, o
qual tramita no Congresso Nacional e é de autoria dos



Deputados Nilmário Miranda, Alcides Modesto, Paulo Rocha e
outros-
- Apoio a emenda à Constituição que disponha • sobre a
desapropriação sem indenização das propriedades rurais nas
quais se constatar a existência do crime de trabalho escravo
e forçado, destinando-as, prioritariamente, ao assentamento
das próprias vitimas e proibindo a legitimação de áreas nas
quais se comprove a existência de trabalho forçado.
- Realização de fóruns no Congresso Nacional e nesta

Assembléia para discutir o modelo ambiental e alternativas
tecnológicas para o carvão vegetal. -
Divulgação e envio de cópia deste relatório a Presidência
da República, ao Governador do Estado, ao Congresso
Nacional, ao Ministériodo Trabalho, à Procuradoria do
Ministério do Trabalho, à Procuradoria-Geral da República, á
Procuradoria-Geral de Justiça, à Delegacia Regional do
Trabalho e à Subdelegacia Regional do Trabalho de Montes
Claros.
b) No âmbito do Poder Executivo
Governo Federal
- Empenho na aprovação da emenda à Constituição e do

projeto de lei citados no item anterior.
- Realização de concurso no âmbito do Ministério do

Trabalho para preenchimento de cargos vagos de Fiscal nas
delegacias regionais do trabalho e contratação imediata dos
aprovados.
- Aparelhamento das delegacias regionais do trabalho
- Realização de concurso para a Policia Federal, melhoria

da condição salarial de seus servidores e reaparelhamento do
órgão-
- Utilização de recursos educativos e de comunicação,

notadamente o rádio, para esclarecer e prevenir a exploração
de trabalhadores E na ausência de informação que ocorre a
exploração. O que não se conhece não se reivindica.
- Envolvimento da sociedade civil, da imprensa, dos
sindicatos, e das ONGs, para participarem do processo de
fiscalização, sem o que pouco se poderá fazer.
- Adoção de medidas por parte dos Bancos e órgãos de
financiamento oficiais, exigindo-se das empresas tomadoras
de financiamento que comprovem não terem sido objeto de
denúncia de trabalho escravo e eliminado-se os incentivos
àquelas comprovadamente responsáveis pela prática de
trabalho escravo ou degradante.
- Parceria entre o Ministério do Trabalho, as DRTs e a
Policia Federal a fim de se punirem efetivamente os
responsáveis pela prática do trabalho escravo no Pais,
inclusive com base no art. 149 do Código Penal.
- Constituição de comissões de alto nível, com o

envolvimento da sociedade civil.
- Colaboração com o Governo Estadual na elaboração de
projetos e programas de incentivo à indústria local nas
regiões com incidência de trabalho forçado.
- Realização de ampla reforma agrária que priorize os sem-
terras e trabalhadores vitimas de trabalho escravo ou
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forçado, começando-se pelas terras públicas e devolutas da
União e dos Estados.
- Fiscalização das delegacias regionais do trabalho e dos

sindicatos nos contratos de trabalho.
Governo Estadual
- Articulação com Prefeituras para troca de informações e

otimização da fiscalização.
- Programa de incentivos à indústria local e políticas de
geração de emprego e renda para o Norte e o Nordeste de
Minas Gerais.
- Revisão de todos os contratos de comodato e arrendamento
entre as empresas siderúrgicas e de reflorestamento e o
Estado, com o cancelamento das empresas comprovadamente
responsáveis pela prática de trabalho forçado. A maioria
desses contratos vence neste ou nos próximos anos, conforme
os Anexos 1 e II.
- Convênio de parceria entre o Ministério do Trabalho, as
DRT5, a Policia Federal, a Procuradoria do Ministério do
Trabalho e o Estado de Minas Gerais, para fiscalização das
denúncias de trabalho escravo.
- Realização de ações discriminatórias nas áreas devolutas
e arrendadas para as empresas de reflorestamento e
siderúrgicas, com o intuito de se promover o assentamento
dos trabalhadores vitimas de trabalho forçado e os sem-
terras do Norte e do Nordeste de Minas Gerais.
- Implementação do Programa de Renda Mínima nos municípios
e nas áreas de produção de carvão, visando a beneficiar as
famílias carentes e coibir o analfabetismo e a repetência
escolar.
- Incentivos orçamentários dirigidos para a busca de

alternativas para o carvão como matéria-prima vegetal.
- Incentivos às melhorias tecnológicas nos fornos, para

melhor rentabilidade do uso.
c) No âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público
- Cumprimento dos termos de compromisso celebrados entre as

siderúrgicas, os empreiteiros, os trabalhadores e a Justiça
do Trabalho.
- Celebração de termos de compromisso buscando o
cumprimento das obrigações trabalhistas e a criação de
condições dignas de trabalho e higiene na produção de carvão
vegetal.
- A devida punição legal dos responsáveis pelas condições

degradantes e desumanas de trabalho nas carvoarias do Norte
de Minas, principalmente nas empresas siderúrgicas e
empreiteiras ou gatos que descumpriram os termos de
compromisso já celebrados e que têm força de lei-
- Celeridade nos processos em andamento na justiça comum e
do trabalho envolvendo irregularidades trabalhistas na
produção de carvão e crime por prática de trabalho em
condições análogas às de escravidão.
d - No âmbito das empresas
- Implementação, pelas empresas, de medidas para o

cumprimento das obrigações trabalhistas - oferta de moradia
e transporte, realização de atividades de lazer e



desenvolvimento de ações visando à proteção ambiental e à
melhoria das condições de higiene e saúde (filtros, água
tratada, etc). -

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 de debates da próxima segunda-
feira, dia l, às 20 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA aa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
PROCEDER A ESTUDOS QUE VENHAM CRIAR MELHORES CONDIÇÕES DE
COMUNICAÇÕES NO ESTADO DE MINAS GERAIS
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 Paulo Piau, Elbe Brandão,
Ivair Nogueira e Glycon Terra Pinto, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Paulo Nau, 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 seguir, a Presidência esclarece que a
reunião se destina a apreciar o relatório final da Comissão.
Prosseguindo, o Presidente suspende a reunião até às
16h30min deste mesmo dia para que o relator, Deputado
Alberto Pinto Coelho, apresente o seu relatório. As 16h30min
são reabertos os trabalhos, com a presença dos Deputados
Paulo Piau, Elbe Brandão, Ivair Nogueira e Alberto Pinto
Coelho. Havendo número regimental, o Deputado Alberto Pinto
Coelho procede à leitura do relatório. Em seguida, apresenta
requerimento da Comissão, no qual esta solicita seja
realizada audiência pública com o objetivo de Obter
esclarecimentos acerca da necessidade e da conveniência de
se instituírem em Minas Gerais fundações governamentais de
distrito privado. Colocado em votação, o requerimento é
aprovado e encaminhado ao Plenário para as devidas
providências. Prosseguindo, a Deputada Elbe Brandão tece
considerações sobre o trabalho concluído. Logo a pós, o
Deputado Paulo Piau submete à apreciação da Comissão o
relatório apresentado, que, após ser discutido e votado, é
aprovado por unanimidade. Ato continuo, o Deputado Paulo
Piau agradece e parabeniza a assessoria pelo seu trabalho,
que contribuiu para o êxito da Comissão, O Presidente
suspende os trabalhos por alguns instantes para a lavratura
da ata da reunião e, reabertos os trabalhos, solicita à
Deputada Elbe Brandão que proceda à leitura da ata, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
presença dos parlamentares e declara encerrada a Comissão.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 1996.
Paulo Piau, Presidente - Elbe Brandão - Ivair Nogueira -

Alberto Pinto Coelho. -
ATA DA 13a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL
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Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e um de
março de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Djalma Diniz, Miguel Martini e
Geraldo Rezende (substituindo este ao Deputado Anderson
Adauto, por indicação da Liderança do PMDB), membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Djalma Diniz, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Miguel Martini que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos 'parlamentares presentes. O Presidente
esclarece que a matéria constante na pauta foi previamente
distribuída. Passa-se à fase de discussão e votação das
matérias, sujeitas à deliberação conclusiva das Comissões, O
Presidente informa que o Projeto de Lei n_Q 244/95 recebeu do
relator, Deputado Paulo Schettlno, parecer pela aprovação no
l Q turno. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
projeto. Informa também que o Projeto de Lei nQ 595/95
recebeu do relator, Deputado Djalma Diniz, parecer pela
aprovação no lQ turno, com a Emenda nQ 1. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o projeto. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária a realizar-se no dia 26/3/96, às 9 horas, no
Plenarinho IV, com a presença dos Srs. Santos Moreira da
Silva, Secretário da Segurança Pública, e Tarcisio
Henriques, Secretário da Justiça, que deverão prestar
esclarecimentos sobre as constantes fugas de presos de alta
periculosidade das penitenciárias mineiras, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 27 de março de 1996.
Djalma Diniz, Presidente - Paulo Schettino - Romeu Queiroz.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O Zq TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 477/95

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o Projeto de Lei n
477/95 tem por escopo dar a denominação de Vereadora Ruth
dos Santos à ponte sobre o rio Vermelho, na Rodovia MG-010,
no Distrito de São José de Almeida, Município de
Jabuticatubas.
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
Personalidade atuante, pessoa querida na comunidade, a

Vereadora Ruth dos Santos deixou suas marcas na história
local, por não medir esforços para levar o desenvolvimento e
o progresso ao município.
Ratificando o parecer anterior emitido por esta Comissão,

consideramos justa e oportuna a homenagem que se pretende
prestar a Ruth dos Santos, dando seu nome à referida ponte.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 3 DE ABRIL DE 1996

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM lo DE ABRIL DE 1996

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

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Maria José Haueisen - Emano Batista - Ailton Vilela -

Alencar da Silveira Júnior - Anivaldo Coelho - Bilac Pinto -
Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Elbe
Brandão - Geraldo Nascimento - Gilmar Machado - Gil Pereira
- Jairo Ataide - João Leite - José Henrique - Luiz António
Zanto - Marco Régis - Maria Olivia - Olinto Godinho - Paulo
Schettino - Simão Pedro Toledo - Wilson Trõpia.

Falta de Quorum
A Sra. Presidente (Deputada Maria José I4auelsen) - As

20h15min, a lista de comparecimento não registra a
existência de número regimental. A Presidência deixa de
abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca os
Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 2, às 20
horas, nos termos do edital de convocação, bem corno para a
ordinária deliberativa, também de amanhã, às 14 floras, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição anterior.).

ATA DA 86a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 27 DE MARÇO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Sebastião
Navarro Vieira

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE: Ata -
Discurso do Deputado Raul Lima Neto; questão de ordem - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): Zé Fase: Prosseguimento da votação, em
turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nQ 12.870;
renovação de votação; manutenção - Votação, em turno único,
do Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar nQ 45;
discursos dos Deputados Durval Angelo e Gilmar Machado;
questão de ordem; chamada de recomposição de número
regimental; inexistência de "quorum" para continuação dos
trabalhos - Registro de Presença - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem a esta reunião os seguintes Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro

Vieira - Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob - Ermano Batista -
AlIton Vilela - Ajalmar Silva	Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Alvaro António - Anderson
Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro
- Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Si}ac Pinto - Bonifácio
Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro -
Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalrna
Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco
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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 Bonifácio -
José Braga - José Henrique - José Maria Barros - kemil
Kumaira - Leonidio Bouças - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves
- Marcos Helénio - 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 Agostinho Patrús) - As 9h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE
Ata

- O Deputado Ibraflim Jacob, 3Q-Secretário nas funções de
22-Secretário, procede ã leitura da ata da reunião anterior-
0 Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Para discutir, com

a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
acabamos de ouvir a leitura da ata da reunião anterior. E
interessante perceber que há muita clareza na exposição do
redator. Também quero parabenizar o Prof. Ibrahim Jacob pela
eloqüência de suas palavras, pela sua transparência. Poderia
ser até um locutor aprovado, sem dúvida.
Não se registrou na ata, talvez isso fosse desnecessário,

mas quero apenas registrar que, no pequeno expediente da
reunião de ontem, alguns assuntos importantes foram
abordados. Eu mesmo tive a oportunidade de solicitar ao Sr.
Prefeito que cuidasse melhor das nossas ruas e sinalizasse
melhor a nossa cidade.
Mas conclui também, Sr. Presidente, fazendo um apelo a
todos os colegas para que colaborassem conosco na aprovação
do projeto desta Casa que obriga as estações rodoviárias e
as paradas obrigatórias de ônibus a terem banheiros limpos,
bem cuidados e gratuitos para uso dos passageiros de ônibus.
V. Exa. pode perceber, evidentemente, com sua mente lúcida,
que uma injustiça muito grande é cometida com os passageiros
de ônibus. Eles são obrigados a parar em determinados
locais, em determinadas rodoviárias e postos onde, além de
comprar produtos a preços bem mais altos - pois não há
competição -, têm que pagar taxas de R$0,50, R$0,70, R$0,75
ou até de R$l,OO, em alguns casos, para usar os banheiros.
Para nós, Sr. Presidente, Deputados e homens públicos, e
para a grande parte dos empresários brasileiros, isso não é
problema. Mas para a grande maioria do povo brasileiro que
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usa ônibus, para as mães de família e seus filhos, isso é um
grande problema. -
Por essa razão, o coração de S. Exa. o Governador

sensibilizou-se, e ele mesmo, conversando comigo (o que esta
registrado, pois já disse isso três vezes, nesta Casa),
concordou com o mérito do projeto e o liberou.
Ainda tenho 2min31s, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Eu apenas advirto o nobre Deputado de
que esse assunto não está na ata. Como o assunto não está na
ata, solicito a V. Exa. que conclua seu pensamento, para que
possamos dar prosseguimento á nossa reunião.
O Deputado Raul Lima Neto - Meu Presidente, o assunto que
abordo é um assunto de ordem e é regimental, pois comecei
dizendo que a ata não citou essas palavras - que são muito
importantes. Então, peço a vossa compreensão.
O Sr. Presidente - Sr. Deputado Raul Lima Neto, V. Exa.
pediu a palavra para discutir a ata.
O Deputado Raul Lima Neto - Exato. E a ata não registrou

essas palavras.
O Sr. Presidente - Solicito ao Sr. Deputado que permita ao
Presidente completar seu pensamento, após o que devolverei a
palavra a V. Exa.
O Deputado Raul Lima Neto - Pois não, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - V. Exa. pediu a palavra para discutir a
ata e o fez de maneira correta. O Sr. Secretário irá
responder à questão de ordem e ao aspecto levantado na
discussão da ata por V. Exa. Apenas entendo que V. Exa. está
utilizando esse aspecto do Regimento para fazer o
encaminhamento da votação de um veto que vamos discutir
daqui a pouco.
O Deputado Raul Lima Neto - Não. Não se pode mais discutir,
Sr. Presidente. Já estamos em processo de votação.
O Sr. Presidente - Exatamente. Deixe-me concluir meu
pensamento, por favor. Já estamos renovando a votação;
portanto, não há mais encaminhamento de votação.
O Deputado Raul Lima Neto - Exatamente, Sr. Presidente,
O Sr. Presidente - Se a Presidência permitir a V. Exa. o
uso desse artificio, terá que fazê-lo para outros Deputados.
Portanto, peço a compreensão de V. Exa. para que rapidamente
conclua seu pensamento.
O Deputado Raul Lima Neto - Estou concluindo, Sr.
Presidente, nesses 45 segundos que me restam, apelando ao
bom senso de todos os nobres companheiros para que façam
justiça. Esse é um projeto que beneficia realmente toda
população e todos os usuários, injustiçados, de ônibus.
Vejam bem que nos aeroportos não se cobra essa taxa.
Estou tranqüilo, porque tenho a palavra de V. Exas. e sei

que bem-aventurado é o varão que, empenhando a sua palavra,
não se retrata, mesmo em prejuízo próprio. Tenho não só a
palavra dos nobres companheiros, como também a do
Governador-
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Secretário,
Deputado tbrahim Jacob, para responder ao Deputado Raul Lima
Neto, no que concerne à discussão da ata.
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O Sr. Secretário - Inicialmente, eu gostaria de agradecer
as palavras elogiosas e amigas do ilustre Deputado, que,
naturalmente imbuído de um certo entusiasmo, extrapolou por
completo o que deveria dizer. Mas, de qualquer forma,
agradeço as palavras do Deputado Raul Lima Neto, por essa
gentileza de trato que ele tem.
Com relação à ata, quero esclarecer que ela é sucinta; ela
não relata o que falou o Deputado porque, como todos sabem,
o "Minas Gerais" publica, na íntegra, tudo aquilo que
qualquer um de nós fala nesta Casa, exatamente na parte
relacionada com a Assembléia Legislativa.
De sorte que quero dar esses esclarecimentos ao Deputado,
porque não houve erro na redação da ata, e, naturalmente,
ele desconhecia esse fato. Ora, o nobre amigo deve ter
verificado que muitos Deputados falaram, mas só foram
citados seus nomes. Os pronunciamentos serão publicados
amanhã, talvez, no Minas Gerais".
O Sr. Presidente - Não havendo quem mais se manifeste sobre

a ata, dou-a por aprovada.
Questão de Ordem

O Deputado Raul Lima Neto - Percebo que talvez não tenhamos
'quorum", Sr. Presidente, razão pela qual peço a V. Exa. que
faça com que se proceda à chamada para verificarmos se há
número suficiente para derrubar esse veto. Muito obrigado-
0 Sr. Presidente - Quanto à questão de ordem de S. Exa. o
Deputado Raul Lima Neto a respeito do "quorum', a
Presidência verifica, de plano, que há 36 Deputados no
Plenário, além de haver, também, comissões funcionando.
Portanto, há número regimental para continuação dos
trabalhos. Além disso, quando fizermos a chamada de votação,
esta aferirá tal número.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
2a Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência passa à 2 Parte da reunião, em sua 22 Fase, urna
vez que não há matéria a ser apreciada na lê Fase.
Prosseguimento da votação, 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 ônibus intermunicipais. A Comissão
Especial opina pela rejeição do veto. A Presidência vai
renovar a votação. Esclarece, antes, que vai submeter a
matéria a votação secreta. 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. A Presidência convida para atuarem como
escrutinadores os Deputados Di lzon Melo e Ajalmar Silva. Com
a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos
Deputados.
O Sr. Secretário (Deputado Ibrabim Jacob) - (- Faz a

chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Ibrahim Jacob - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
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Alencar da Silveira Júnior - Anderson Adauto - Arnaldo Penna
- Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta Clêuber
Carneiro - Dilzon Meio - Djalma Diniz - Durval Angelo -
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Glycon Terra Pinto - Ivair Nogueira - Jairo Ataide - João
Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Henrique - José Maria Barros - Marcelo Cecé
- Marco Régis - Maria Olivia - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Raul Lima Neto -
Romeu Queiroz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão
Pedro Toledo - Wanderley Ávila - Wilson Trópia.
O Sr. Presidente - Solicito aos escrutinadores que procedam

à abertura da urna e à conferência do número de sobrecartas
com o de votantes.
- Procede-se à conferência.
O Sr. Presidente - Votaram 42 Deputados- Foram encontradas
na urna 42 sobrecartas. Os números conferem. Solicito aos
escrutinadores que procedam à apuração dos votos-
- Procede-se à apuração.
O Sr. Presidente - Votaram fl sirn a 20 Deputados; votaram

" não " 22 Deputados; há 6 Deputados nas comissões. Está,
portanto, mantido o Veto Total à Proposição de Lei n
12.870. Oficie-se ao Governador do Estado.
Votação, em turno único, do Veto Parcial à 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 flQ 6.499, de
4/12/94, e dá outras providências. A Comissão Especial opina
pela manutenção do veto. Com a palavra, para encaminhar, o
Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
a questão central desse veto à gratificação de tempo
integral para o ocupante de cargo de provimento efetivo do
Quadro da Policia Civil nos enseja tratar de um problema
sério que vem consternando o Estado de Minas Gerais: a
Chacina do Taquaril. Segundo o próprio Secretário da
Segurança Pública, em comunicados à imprensa, tal chacina
teria sido promovida pelo Grupo Reação, formado por
policiais e ex-policiais da Policia Civil.
Entendemos que houve omissão por parte da Secretaria da

Segurança Pública no que diz respeito à apuração desses atos
criminosos.
Assistimos, nos meses de janeiro e fevereiro do ano
passado, logo no inicio da gestão do atual Secretário, a uma
grande modificação e reviravolta na Policia, principalmente
na Furtos e Roubos e no DETRAN-MG. Sua alegação foi que
essas medidas iriam moralizar aqueles setores, muito em
função do envolvimento dos policiais civis com a corrupção.
O Secretário enfrentou muitas resistências no seu trabalho
e na sua tentativa de moralizar. Sofreu ameaças, recebeu
cartas e telefonemas anônimos, e, logo em seguida, tivemos
os episódios tristes de terrorismo explicito, promovido por
aqueles que deveriam ser, antes de tudo, fiscais da ordem e
da segurança da população.
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Várias bombas explodiram em diferentes locais de Belo
Horizonte, em sedes de jornais, cinemas, entidades de
classe, como a OAB, e mesmo em residências, demonstrando que
aquele grupo, para impedir aquilo que o Secretário afirmou
em entrevistas, a moralização da Policia Civil, estava
constrangendo-o em sua ação.
Houve a intervenção da Secretaria da Segurança Pública, que
semostrou inócua O Secretário havia dito, nesta Casa, que
já tinha o suspeito. Declarou que era descontentamento de
alguns membros da polícia. Vimos que o inquérito não
avançou.
Tentou-se pegar um bode expiatório, o companheiro da CUT

Austen. Seu inquérito, na Policia Federal, foi arquivado por
insuficiência de provas. Não sabemos o que poderia ter
acontecido se tal inquérito tivesse sido feito e encaminhado
pela própria Policia Civil. Provavelmente, ele teria sido
incriminado.
Estranhamente, deixando sem resposta esta Casa e a

sociedade mineira, a Secretaria demonstrou sua incompetência
na apuração dos fatos. A sociedade mineira continuou à mercê
de tais atos violentos e absurdos praticados por esses
criminosos.
Tal situação se agravou com a famosa invasão do Pronto-
Socorro João Xxiii. Aqueles que devem ter equilíbrio
emocional para manter a ordem e a segurança causaram a
intranqüilidade, ameaçando médicos e enfermeiros daquele
hospital-
Ontem, o Governador anunciou que o inquérito está sendo
encaminhado á justiça para apurar a responsabilidade dos
três detetives Nada se falou sobre punição administrativa
Será que o Governo esperará quatro ou dez anos, quando o
processo terminar na justiça, para tomar providências, já
que se comprovou estarem os policiais envolvidos com a
violência do Pronto-Socorro?
Poderíamos dizer que essa é mais uma omissão do Governo do

Estado, que faz um grande aparato, todo um discurso de Que
está tentando a solução dos problemas, mas, na prática, isso
não acontece.
Há pouco mais de uma semana, a sociedade mineira foi
surpreendida com mais um ato de terrorismo e violência do
grupo de reação da Policia Civil. A Chacina do Taquaril foi
um absurdo e afronta qualquer ideal democrático e a
sociedade.
Essa chacina foi uma afronta também aos integrantes da

polícia que pensam numa policia ética, honesta e a serviço
da população. Acredito também que essa deva ser a conclusão
do Secretário da Segurança Pública. Não acho que ele tenha
mudado seu ponto de vista do ano passado para este ano.
A Chacina do Taquaril tornou-se noticia internacional,

demonstrou a grande fragilidade do aparato policial em Minas
Gerais e a insegurança que o Estado está causando à
população.
O Grupo Reação matou as crianças, segundo sua própria
informação, por reivindicações salariais, em confronto com o
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Secretário da Segurança Pública. Isso é um absurdo, e
podemos verificar uma sucessão de omissões do Governo. O
Governo está refém do esquema anterior, que dominava e
dirigia a Policia Civil, e ainda não conseguiu extirpá-lo.
Tenho a certeza de que qualquer Deputado - pelo menos os do
PSDB histórico - concorda inteiramente com isso. Hoje, lia
uma duplicidade de poder dentro da Policia Civil, o que faz
com que o Secretário seja refém de tais fatos.
Quando encaminhamos o requerimento - contendo 31
assinaturas - pedindo a instalação de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito sobre o Grupo Reação, não tínhamos
a ilusão de pensar que a CPI, com seus procedimentos,
resultados e equivalência ao inquérito policial, iria
proporcionar o instrumental necessário para fazer um
trabalho técnico a respeito da Chacina do Taquaril, das
bombas e da invasão do Pronto-Socorro. Tínhamos claro que o
objetivo da CPI seria dar transparência e publicidade aos
fatos, eis que somos um Poder sujeito à fiscalização da
sociedade.
Temos certeza absoluta de que, se os fatos da Chacina do
Taquaril continuarem "intra corporis", não teremos a
apuração nem a conclusão do inquérito. Se tais fatos não
forem apurados e investigados à exaustão e tornados públicos
por meio de um trabalho nesta Casa, nós os veremos cair no
esquecimento. Não é à toa que toda a sociedade civil,
entidades pastorais de diferentes igrejas, entidades de
direitos humanos, inclusive as vinculadas ao Poder
Legislativo, a Câmara Federal, a Câmara de Belo Horizonte e
outras entidades sensiveis aos acontecimentos estão
reivindicando a sua apuração.
Diante disso, queremos fazer um apelo aos seis colegas
Deputados que retiraram seus nomes do requerimento da CPI,
inviabilizando o "quorum" para sua instalação, para que
revejam seu posicionamento. Peço-lhes que pensem um pouco
mais, pois esta Casa não pode ser refém de criminosos, nem
pode ter medo de criminosos travestidos de Policia Civil. E,
mais ainda: os próprios criminosos pediram, ontem, por meio
do 'Estado de Minas", que se fizesse a CPI, para que
pudessem provar que são inocentes. Como, então, esta Casa
teme uma CPI?
Concluindo, Sr. Presidente, gostaria de deixar bem claro
que estranhamos o comportamento desses Deputados. Esta Casa
não pode começar este ano com a mesma doença do ano passado:
a "governite", que é uma compulsão séria e perigosa, que
fere a democracia. Não podemos continuar com essa compulsão.
Temos de ter consciência de que a autonomia e a
independência desta Assembléia Legislativa são fundamentais
para o exercício e a construção da democracia em nosso
Estado.
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - Com

a palavra, para encaminhar, o Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, de acordo com o Regimento Interno, nos
encaminhamentos das votações estaremos aqui externando um
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posicionamento diferenciado dos apresentados anteriormente.
Estamos aqui para falar a respeito do Projeto de Lei
Complementar ng 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 flQ 6.499, de
4/12/94. O Governador do Estado opôs veto ao seu art. 4g,
apresentando as seguintes razões. (- Lê as razões do veto,
publicadas na edição de 20/1/96, juntamente com a Mensagem
nQ/96.
No exame da referida matéria, chegou-se a um relatório

fundamentado da seguinte maneira: 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. Bo, 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.
O Chefe do Poder Executivo, ao argumentar que os preceitos
sob comento afrontam as disposições contidas no art. 66,
ITT, "b", da Carta mineira, opôs veto parcial à proposição,
para que se retirassem 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, percebemos que a proposta em tela depara com
óbice de natureza constitucional. A criação de cargos e a
instituição das gratificações pretendidas acarretam,
necessariamente, aumento de despesas, incompativel
portanto, com a norma contida no art. 68 da Constituição do
Estado.
Ademais, 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.m.j., 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 quanto à exclusão dos
mencionados preceitos do texto da proposição.
Gostaria de dizer aqui que se faz necessário o
aprofundamento deste debate, pois compreendo as dificuldades
em que se encontram os policiais, especialmente os civis.
Assistimos, um tanto quanto assustados, à elevação do índice
de violência e criminalidade, fruto de uma situação
econômica que a cada dia nos leva a fazer reflexões,
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principalmente nesta Casa, que representa a população do
Estado. Por isso, reafirmo que se faz necessário o estudo
aprofundado da situação, não só dos servidores da policia,
mas também dos demais servidores. E importante que não se
estabeleça nenhum processo de diferenciação que possa
posteriormente trazer transtornos para todos nós. E
importante o estabelecimento de políticas de remuneração que
possam recuperar e valorizar esses mesmos servidores.
Necessário se faz que tal valorização se realize de forma
global, para que não haja desigualdades capazes de gerar
insatisfações.
Ontem, quando discutíamos aqui o contrato firmado entre o
Governo e a CEF, ficamos de analisar mais aprofundadamente a
situação financeira do Estado, que por todos é considerada
grave. Precisamos ter a responsabilidade de identificar, em
primeiro lugar, os reais problemas que estamos enfrentando
e, posteriormente encontrar soluções reais que possam
garantir melhor remuneração. A situação é difícil. Estamos
chegando ao mês de abril, quando teoricamente temos a data-
base dos servidores. E necessário que possamos estabelecer
um debate já, visto que resta menos de uma semana para o
começo de abril, quando o Governo deverá estar discutindo
com os servidores a questão do reajuste salarial, O Governo
Federal vem segurando e atrasando essa discussão com os
servidores federais, a qual deveria ter sido feita em
janeiro. Agora, em Minas Gerais, estamos prestes a vivenclar
o mesmo problema. Esperamos que os três Poderes estejam
atentos ao problema. Temos que atentar para a situação dos
servidores. Queremos deixar claro que, ao votar esse veto,
podemos estar dando inicio a um debate mais profundo, já que
abril é a data-base dos servidores e precisamos ter uma
definição a respeito desse tema extremamente importante.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, como podemos

verificar, não há" quorum" para a continuação dos nossos
trabalhos. Teremos agora uma reunião de comissão muito
importante, com a presença do Sr. Secretário da Segurança
Pública, da qual todos os parlamentares gostariam de
participar. Podemos continuar a votação da pauta hoje à
tarde e à noite.
O Sr. Presidente - A Questão de ordem proposta por V. Exa.
procede, mas a pauta está bastante carregada e a Presidência
fará uma tentativa de recomposição de "quorum' Com a
palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos
Deputados.
O Sr. Secretário (Deputado Marco Régis) - (- Faz a

chamada.).
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 13 Deputados; há
11 Deputados participando de comissões Não há número
regimental para continuação dos trabalhos.

Registro de Presença
0 Sr. Presidente - A Presidência anuncia, com alegria, a
presença no Plenário do ilustre Deputado Tarcisio Nenriques,
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Secretário de Estado da Justiça, que muito honra a esta
Casa.

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

ATA DA 87a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 27 DE MARÇO DE 1995

Presidência do Deputado Agostinho Patrús
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE: Ata -
Questão de ordem - 2a PARTE(ORDEM DO DIA): 2a Fase:
Requerimento do Deputado Gilmar Machado; aprovação -
Prosseguimento de votação, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei Complementar ng 45; manutenção - Votação,
em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nQ 12.825;
discurso do Deputado Durval Angelo; questão de ordem;
chamada de votação secreta; manutenção - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem a esta reunião os Deputados;
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Anderson
Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro
- Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos
Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Durval Angelo - Elbe
Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil Pereira -
Hely Tarquinio - Irani Barbosa - Pio José - Jairo Ataide -
João Batista de Oliveira - Jorge Hannas - José Henrique -
José Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz
Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio - Marco
Régis - Maria Olivia - Mauri Torres - 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.

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

ia PARTE
Ata

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

Questão de Ordem
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O Deputado Durval Ângelo - É evidente que não temos número
regimental para apreciar os vetos. Solicitamos, portanto, de
plano, a suspensão da reunião.
O Sr. Presidente - A Presidência verifica que registraram
sua presença 47 Deputados, portanto, há"quorum" para
continuação dos trabalhos. Se na chamada de votação do veto,
que será feita pela Deputada Maria José Haueisen, não houver
os 39 Deputados, a Presidência encerrará esta reunião,
porque não haverá outra matéria a ser apreciada.

Za PARTE (ORDEM DO DIA)
2g Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a Fase da 2a Parte da reunião, com
a discussão e a votação de proposições, uma vez que não há
matéria a ser apreciada na 1? Fase.
Vem à mesa requerimento do Deputado Gilmar Machado, em que
solicita a inversão da pauta, de modo que o Veto à
Proposição de Lei nQ 12.844 seja apreciado após a votação do
Veto à Proposição de Lei nQ 12.901, último da pauta. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Prosseguimento da votação, em turno único, do Veto Parcial
à Proposição de Lei complementar flQ 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 flQ 6.499, de 4/12/94, e dá outras providências. A
Comissão Especial opina pela manutenção do veto ao art. 2,
seus incisos e seu parágrafo único e ao seu art. 6. A
Presidência vai submeter a matéria a votação por escrutinio
secreto. Com a palavra, o lQ-Secretário, Deputado Rêmolo
Aloise, para proceder à chamada. Na sua ausência, a
Presidência convida a Deputada Maria José Haueisen para
proceder à chamada. Antes, porém, designa, como
escrutinadores, os Deputados José Maria Barros e Simão Pedro
Toledo. A Presidência lembra aos Deputados que os que
desejarem manter o veto deverão votar "sim" e os que
desejarem rejeitá-lo deverão votar "não'. Resumindo, 'sim"
mantém o veto, e "não" rejeita o veto. Com a palavra, o Sr.
Secretário para proceder à chamada dos Deputados.
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Hauetsen) - (- Faz a
chamada.)
- Depositam seu voto na urna os seguintes Deputados:
Agostinho Patrús - Sebastião Navarro Vieira - Maria José
Haueisen - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alencar da Silveira Júnior - Anderson Adauto - Antônio
Andrade - António Genaro - António Roberto - Arnaldo Penna -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Clêuber carneiro - Dilzon
Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Elbe Brandão -
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Jairo Ataide - Jorge
Hannas - José Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira -
Leonidio Bouças - Marco Régis - Maria Olivia - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira -
Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos -
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Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo -
Toninho Zeitune.
O Sr. Presidente - Votaram 40 Deputados. Soliõito aos
escrutinadores que procedam à abertura da urna para a
conferência das sobrecartas com o número de votantes.
- Procede-se á conferência das sobrecartas com o número de

votantes.
o Sr. Presidente - Votaram 40 Deputados, foram encontradas

40 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita
aos escrutinadores que procedam à apuração dos votos.
- Procede-se à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 38 Deputados; votou "não'
1 Deputado. Houve 1 voto em branco. Portanto, está mantido o
Veto à Proposição de Lei complementar nQ 45. Oficie-se ao
Governador do Estado.
Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei
flQ 12.825, que obriga os órgãos e as entidades das
administrações direta e indireta do Estado a manter à
disposição do público, impressos em braile, formulários
oficiais e documentos de recolhimento de tributos estaduais.
A Comissão Especial opina pela manutenção do veto. Em
votação, o veto. Para encaminhá-lo, com a palavra, o
Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

o Sr. Governador, Dr. Eduardo Azeredo, vetou o projeto dos
Deputados João Batista de Oliveira e Elbe Brandão, que
dispõe sobre o reconhecimento do sistema braile no Estado de
Minas Gerais e dá outras providências. Com o objetivo de
mostrarmos que o veto realmente feriu dispositivo da
Constituição Federal que assegura direitos aos portadores de
deficiências físicas, determinando que o Estado deve
oferecer condições e oportunidades iguais a todos, vamos ler
o projeto em questão.
- Lê a Proposição de Lei nQ 12.825, originária do Projeto
de Lei n 52/95, cuja redação final foi publicada na edição
de 23/11/95.
A alegação do Governador, ao apresentar suas razões para o

veto, estabelece explicitamente:
- Lê parte das razões do Veto à Proposição de Lei n
12.825, publicadas na edição de 30/12/95.
Nesse aspecto alegado pelo Governador, gostariamos de
ressaltar que ele disse que em 90 dias enviaria um projeto
dispondo sobre a questão da escrita em braile. Esse prazo já
está vencendo, e o projeto não chegou até hoje. Isso mostra
claramente que há um discurso oficial que visa a atender à
matéria, o qual não foi cumprido, porque as razões do veto
deram entrada em 18/12/95. Se o Governador transmitiu a
orientação aos órgãos competentes, e eles não tomaram as
devidas providências, significa que ele não está sendo
ouvido ou que suas recomendações não estão sendo cumpridas.
Ele estabeleceu o prazo de, no máximo, 90 dias para ser
encaminhado à Assembléia o projeto que regulamentaria,
segundo ele, de forma correta, o reivindicado pelos
Deputados João Batista de Oliveira e Elbe Brandão. Tal
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recomendação do Governador não foi cumprida. Então, o
correto seria aprovarmos o projeto, e, posteriormente, o
Governador enviaria um projeto reformulando a atual
proposição. Hoje, a situação do tratamento ao deficiente
físico em Minas Gerais é um verdadeiro absurdo.
Mas continua o Governador, ao explicitar as razões do veto:
- Lê a parte final das supracitadas razões do veto.
Acho que, mesmo com essa alegação do Governador, o correto

seria aprovarmos o projeto, derrubando o veto, para permitir
que as modificações fossem feitas posteriormente. O próprio
parecer da Comissão Especial, concordando com o veto, não
foi muito consistente. Se temos os servidores e os
habitantes deste Estado discriminados por serem portadores
de tais deficiências, no mínimo, deveríamos derrubar o veto,
e não o parecer. E evidente que há no Governo uma ausência
total de políticas em áreas fundamentais, em áreas sociais.
E um Governo que, seguindo toda a cantilena, todo o discurso
neoliberal, não valoriza setores essenciais. O que
poderíamos esperar em relação aos portadores de deficiência
física? O Deputado João Batista de Oliveira, ao apresentar o
projeto, esclareceu nesta tribuna e nas comissões que não
haveria um custo alto para o Governo se adotassem tais
procedimentos, porque já existem impressoras próprias.
Bastaria o Governador ter um tratamento diferenciado a
respeito dessa questão. Mas o que se vê, na verdade, é que o
tratamento foi diferenciado.
Sr. Presidente, não me sentindo prestigiado pelos 39
Deputados que deveriam estar aqui presentes para apreciar o
veto do Governador, solicito - para poder usar o tempo que
me resta - a recomposição do 'quorum", porque eu gostaria de
ter aqui, no mínimo, os 39 Deputados. Solicito a
recomposição e vou aguardar para usar o tempo final, a fim
de que eu tenha os 39 Deputados me ouvindo atentamente sobre
questão tão séria.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, reitero a minha

questão de ordem, solicitando que se proceda á recomposição
do "quorum".
O Sr. Presidente - E regimental a questão de ordem do

Deputado Durval Angelo. A Presidência vai solicitar ao Sr.
Secretário queproceda à chamada dos Deputados, para
votação. Se não se encontrarem na votação 39 Deputados, a
Presidência tornará nula a votação e encerrará a reunião. Se
houver 39 Deputados, prosseguiremos com a reunião. Não há
outros oradores inscritos. Em votação. Com a palavra, o Sr.
Secretário, para proceder à chamada dos Deputados.
A Deputada Marta José Haueisen - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - A Presidência libera a Deputada Maria
José Haueisen, que, por motivo de urgência, precisa se
ausentar. Convido o Deputado Dilzon Melo para atuar como
Secretário.
Solicito ao Sr. Secretário que proceda á 2a chamada.
O Sr. Secretário (Deputado Dilzon Meio) - (- Faz a
chamada.)
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- Depositam seu voto na urna os seguintes Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêrnolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ibrahim Jacob - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alencar da Silveira Júnior - Antônio Andrade - Antônio
Roberto - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Ciêuber Carneiro - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Elbe Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo
Rezende - Hely Tarquinio - Jairo Ataide - Jorge Hannas -
José Henrique - José Maria Barros - kemil Kumaira - Leonidio
Bouças - Marco Régis - Maria Olivia - Olinto Godinho - Paulo
Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Romeu Queiroz -
Ronaldo vasconceilos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo
- Toninho Zeitune.
O Sr, Presidente - Solicito aos escrutinadores que procedam

à abertura da urna para verificação do número de sobrecartas
com o de votantes.
- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 40 Deputados. Foram encontradas
na urna 40 sobrecartas. Os números conferem. Solicito aos
escrutinadores que procedam à apuração dos votos.
- Procede-se à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sim' 38 Deputados; votaram
"não" 2 Deputados. Portanto, está mantido o Veto Total à
Proposição de Lei nQ 12.826. Oficie-se ao Governador do
Estado.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência, verificando, de plano, a
inexistência de "quorum" para prosseguimento dos trabalhos,
encerra a reunião, convocando os Deputados para a
extraordinária de amanhã, dia 28, às 9 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a ordinária deliberativa da
mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 88a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 28 DE MARÇO DE 1996

Presidência do Deputado Wanderley Ávila
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): 2a Fase: Votação, em turno único, do
Veto Parcial à Proposição de Lei no 12.828; questão de
ordem; chamada de recomposição de "quorum"; inexistência de
número regimental para votação - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem a esta reunião os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rémolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano batista - Antônio Júlio -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar.da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Anderson
Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro
- Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna -
Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos
Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
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Dinis Pinheiro - Ojalma Diniz - 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 - Ivo José - Jairo Ataide - João Batista de Oliveira
- Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria
Barros - Leoriidio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé
- Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio - Marco Régis - Maria
Olivia - Mauri Torres - Olinto Godinho - Paulo Piau -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo -
Toninho Zeltune - Wilson Trôpia.

ABERTURA -
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - As 9h15min, a
lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

lê PARTE
Ata

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

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
2a Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a Fase da 2a Parte da reunião, uma
vez que não há matéria a ser apreciada na lê Fase.
Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de
Lei nQ 12.828, que cria cargos no quadro de servidores da
Justiça de 

lê Instância e dá outras providências. A Comissão
especial opina pela rejeição do veto.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Verificando a inexistência de
"quorum", solicito de V. Exa. a suspensão da reunião.
O Sr. Presidente - Diante da importância da matéria
constante na pauta, a Presidência vai solicitar ao Sr.
Secretário que proceda à chamada para recomposição de
"quorum",
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Hauelsen) - (- Faz a

chamada.
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 36 Deputados. Não
se encontra nenhum Deputado em Comissão. Não há quorum"
para votação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Considerando que os vetos se encontram
sobrestando as demais matérias em pauta, a Presidência
encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária
deliberativa de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia
já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 59 REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E A
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
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Às dez horas do dia vinte e um de março de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na sala 2 do 120 andar do
Edifício Tiradentes os Deputados Sebastião Navarrõ Vieira,
Wanderley Ávila, Maria José Naueisen, Errnano Batista,
Ibrahim Jacob e Antônio Júlio, membros da Mesa da
Assembléia; Miguel Martini, Clêuber Carneiro, Marcos Helénio
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 § 4g do art. 2o da Resolução nQ 5.143, de
22/6/94, a reunião tem por finalidade apreciar processos de
prestação de contas da aplicação de recursos oriundos de
subvenções sociais. Logo após, passa a palavra ao relator
pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
Deputado Cléuber Carneiro, que emite pareceres pela
aprovação dos processos das seguintes entidades: Associação
dos Deficientes Físicos de Uberaba, Federação de Teatro do
Estado de Minas Gerais, Associação Feminina Comunitária
Vista Alegre / Cabana, Associação Feminina do Bairro Casa
Branca, Conselho de Desenvolvimento Comunitário da
Comunidade de Córrego Cavalo, Conselho de Desenvolvimento
Comunitário Distrito de Catiara, Loja Maçônica união e
Caridade ng 0322. Fraternidade Espirita Cristã Francisco de
Assis, Associação Guarda de Moçambique Nossa Senhora do
Rosário de Belo Vale, Prefeitura Municipal de Resende Costa,
Caixa Escolar Torcivato de Almeida, Caixa Escolar Zico
Barbosa, Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Amparo,
Conselho Particular Vicentino São Gonçalo, Caixa Escolar
Isaura Ferreira, Associação Comunitária dos Moradores da Rua
São Geraldo, Associação Mineira de Apoio aos Nordestinos,
Associação de Moradores da Comunidade Mato Grande,
Prefeitura Municipal de Coronel Murta, Centro Comunitário
Rural de Catuti, Associação Comunitária dos Pequenos
Produtores Rurais de Larguinha e Marimbondo, Associação
Comunitária dos Produtores Panelinhenses, Associação dos
Moradores e Amigos do Bairro Levianópolis, Conselho
Comunitário Rural de Mata dos Santos, Conselho Comunitário
Rural de Mata dos Santos, Associação dos Pequenos Produtores
Rurais de Engenho, Assistência Social Comunitária, Proposta
de Vida em Comunidade, Associação Comunitária de Santo
Antônio do Aventureiro, Associação Guararense de
Assistência, Conselho de Desenvolvimento Comunitário de
Descoberto, Conselho de Desenvolvimento Comunitário de
Descoberto, Associação Comunitária dos Moradores da Rua São
Geraldo, Prefeitura Municipal de São João do Oriente,
Associação dos Moradores das Vilas Vilaça e Vila Tavares,
Conselho Comunitário do Bairro Itaunense, Guarda de Catupé
Nossa Senhora do Rosário, Grupo de Atividade Espirita de
Timóteo, Prefeitura Municipal de Jaguaraçu, APAE de
Uberlândia, Departamento de Assistência Médico-Social da
Loja Maçônica Fraternidade ubaense, Sociedade Musical 13 de
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Maio, APAE de Raul Soares, Associação Comunitária da Serra
Mãe de Deus, Associação Comunitária de Pedra Corrida,
Associação Comunitária Peniel de Ipatinga, Conselhõ Central
de Coronel Fabriciano da SSVP, Prefeitura Municipal de São
João do Oriente, Sociedade de Prevenção e Assistência aos
Cancerosos de Raul Soares, Obras Assistenciais São Vicente
de Paulo, Ação Social Filadélfia, Associação Unida do Bairro
Washington Pires, Irmandade da Santa Casa de Caridade de
Machado, Caixa Escolar da Escola Estadual de Jacinto, Caixa
Escolar da Escola Estadual de Jacinto, Caixa Escolar Maria
Luiza Miranda Bastos, Fundação Tinô da Cunha, Caixa Escolar
Artur Napoleão, Caixa Escolar da Escola Estadual Prefeito
Abeilard Rodrigues Pereira, Núcleo Comunitário dos Amigos de
Passa Tempo, Núcleo de Integração Social de Or. Sã Fortes,
Associação Comunitária de Desenvolvimento Rural do Amendoim,
Prefeitura Municipal de Mirabela, Associação Cristã Unidos
para o Bem Comum, Prefeitura Municipal de Ataléia,
Prefeitura Municipal de Capitão Andrade, Associação
Comunitária Amigos de Formiga, Associação Comunitária Santa
Cruz e Centenário, Creche Abrigo Coração de Jesus. APAE de
Cristais, Associação Beneficente Santissima Trindade de
Descoberto, Associação Comunitária dos Agricultores e
Trabalhadores Rurais de São Sebastião do Gil, Associação
Comunitária e Beneficente do Bairro Vera Cruz e Conjunto
Habitacional Taquaril ex-Castanheiras e Adjacências, Caixa
Escolar Padre Pedro Thysen, Fita Azul Futebol Clube,
Prefeitura Municipal de Dom Viçoso, Apoio á Mulher, à
Criança e ao Adolescente, Associação de Ação Comunitária de
Lavrinha, Centro de Educação e Profissão, Conselho
Particular Vicentino São Gonçalo, Associação Comunitária dos
Bairros do Município de Luz, Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de São Domingos, Associação dos Moradores do
Bairro Novo Horizonte, Creche Abrigo Coração de Jesus,
Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Montes
Claros, Associação Comunitária Santo Elias, Grupo de
Desenvolvimento Comunitário, Liga Amadora Bambuiense,
Prefeitura Municipal de São João do Oriente, Associação
Comunitária Beneficente aos Moradores do Bairro Porto
Alegre, Prefeitura Municipal de Mamonas, Associação
Beneficente das Mulheres de Santa Cruz, Associação Luta pela
Vida do Bairro Sombra da Manhã, Prefeitura Municipal de
Coimbra, Associação Comunitária do Bairro Agua Limpa,
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Francisco Badará,
Ação Comunitária de São Domingos, Associação Comunitária do
Distrito de Major Ezequiel , Associação dos Moradores do
Bairro Santa Rita, Conselho Municipal de Desenvolvimento
Comunitário de Santo Antônio do Aventureiro, Pombense
Esporte Clube, Prefeitura Municipal de Chiador. Gota de
Leite Sinhá Junqueira Lemos, Associação dos Moradores do
Bairro Taguá, Associação Recreativa Turvolandense de
Esportes, Cultural e Social. Associação de Desenvolvimento
Comunitário dos Amigos do Município de Ressaquinha,
Departamento de Minas Gerais do Instituto dos Arquitetos do
Brasil. Submetidos a discussão e votação, são os pareceres
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aprovados. Em seguida, esses processos são apreciados pela
Mesa, sendo relatores da matéria os Deputados Wanderley
Ávila, lQ-Vice-Presidente, e Ermano Batista, 4Q-SeretáriO,
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, 28 de março de
1996.
Sebastião Navarro Vieira. Presidente - Wanderley Ávila -

Maria José Haueisen - Ermano Batista - Ibrahim Jacob -
Miguel Martini - Clêuber Carneiro - Marcos HelêniO - Geraldo
Rezende-
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 4 DE ABRIL DE 1996

ATAS -

ATA DA 132a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 2 DE ABRIL DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e
Wanderley Avila

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - lg PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Atas - Registro de presença - Correspondência:
Oficios, telegrama e cartões - Apresentação de Proposições:
Projeto de Lei flQ 731/96 - Requerimentos flQ5 1.226 a
1.233/96 - Requerimentos dos Deputados Paulo Piau, Carlos
Pimenta (6), Paulo Schettino e Marcos Helênio (9) -
Comunicações: Comunicação do Deputado Dimas Rodrigues -
Oradores Inscritos: Discursos da Deputada Maria José
Haueisen e dos Deputados Carlos Pimenta, Marcelo Gonçalves,
Geraldo Nascimento e Marco Régis - 2g PARTE (ORDEM DO DIA):
lg Fase: Abertura de inscrições - Palavras do Sr. Presidente
- Designação de Comissões: Comissão Especial Para Averiguar
e Propor Soluções Urgentes para o Equacionamento dos
Problemas que Atingem os Municipios do Médio Jequitinhonha,
em Virtude da Seca que Assola a Região - Leitura de
comunicação apresentada - Requerimentos: Requerimento do
Deputado Paulo Piau; encaminhamento à Gerência-Geral de
Apoio às Comissões - Requerimentos dos Deputados Wanderley
Avila, Marcos Helênio (9), Gilmar Machado, Carlos Pimenta
(6), Paulo Schettino e João Batista de Oliveira; aprovação -
Requerimentos ns 837 e 854/95; aprovação na forma de
substitutivos que receberam o nQ 1 - 2a Fase: Discussão e
votação de proposições: Discussão, em 2Q turno, do Projeto
de Lei nQ 636/96; aprovação na forma do vencido em lg turno
- Questão de ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA,

COMPARECIMENTO
- Comparecem à reunião os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Paulo Pettersen -
Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ermano Batista -
Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio -
Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio
Mourão - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho
- Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Trani
Barbosa - Ivair Nogueira - 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 - 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 - Simão Pedro
Toledo - Wilson Trõpia.
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ABERTURA

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - 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.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Atas

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

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença em
Plenário do Deputado Tarcísio Henriques, Secretário da
Justiça, e do Deputado Federal Nárcio Rodrigues.

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

OFICIOS
Do Sr. Ricardo Tripoli, Presidente da Assembléia

Legislativa de São Paulo, encaminhando cópia de lei aprovada
pelo Legislativo paulista que assegura as condições
necessárias ao cumprimento do protocolo de intenções firmado
entre o Governador de São Paulo e o Governo Federal. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)
Do Sr. Aécio Neves Cunha, Deputado Federal, informando, em
atenção a requerimento do Deputado Emano Batista, que
envidará esforços na busca de melhora para a saúde bucal no
Pais.
Do Sr. José Priante, Deputado Federal, informando sua

eleição para Presidente da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio da Câmara dos Deputados e a composição da Mesa da
aludida Comissão.
Do Sr Bené Guedes, Secretário de Recursos Minerais,
encaminhando, em atenção a requerimento do Deputado Luiz
Antônio Zanto, exemplares dos 'Mapas de Ocorrências Minerais
Metálicas do Estado de Minas Gerais'.
Do Sr. Cláudio Roberto Mourão da Silveira, Secretário de
Administração, informando que a Pasta está de acordo com a
doação, pelo Executivo, de imóvel ao Municipio de Senhora de
Oliveira e que encaminhou à Procuradoria-Geral do Estado
documentação pertinente. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n
471/93.)
Do Sr. Eduardo Bortolotto Filho, Presidente da Câmara

Municipal de Jacutinga, encaminhando cópia da Representação
nQ 1/96, aprovada por essa Casa, em que se solicitam
modificações na central telefónica do nunicipio, com vistas
a que a população possa se utilizar do bina. (- A Comissão
de Administração Pública.)
Do Sr. Eduardo Bortolotto Filho, Presidente da Câmara

Municipal de Jacutinga, encaminhando cópia da Representação
nQ 3/96, aprovada por essa Casa, em que se solicita a
extinção do prazo de validade para emissão de notas fiscais
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utilizadas pelos estabelecimentos comerciais e industriais.
(- .4 Comissão de Fiscalização Financeira.)
Do Sr Célio Murilo de Carvalho Valle, Diretor-Geral do
JEF, manifestando sua posição favorável ao Substitutivo nQ 4
ao Projeto de Lei flQ 252/95. (- Anexe-se ao Projeto de Lei
nQ 252/95.)
Do Sr. Rúbio de Andrade, Diretor da SUDENOR, informando, em
atenção a requerimento do Deputado Marcos Helênio, que, a
partir de janeiro de 1995, a Secretaria do Planejamento não
contratou nenhum funcionário para o Programa de Apoio ao
Pequeno Produtor Rural - PAPP-MG.
Da Sra. Ligia Bruzzi de Andrade Nicácio, Diretora de
Biblioteca do Tribunal de Alçada do Estado, informando que é
de interesse desse Tribunal acessar o sistema Assembléia "On
Li ne" -

TELEGRAMA
Do Sr. Zaire Rezende, Deputado Federal, agradecendo o
convite para a solenidade de entrega do Titulo de Cidadão
Honorário do Estado de Minas Gerais ao Prof. Radi Macruz.

CARTÕES
Dos Srs. Zaire Rezende, Deputado Federal, Eduardo Barbosa,
Secretário do Trabalho, Ana Luiza Machado Pinheiro,
Secretária da Educação, e Bruno Lombardi , Procurador-Chefe
da Defensoria Pública do Estado, agradecendo convite para a
solenidade de entrega do titulo de Cidadão Honorário do
Estado de Minas Gerais ao Prof. Radi Macruz.
Dos Srs. Eugênio Ferraz, Delegado Substituto do Ministério

da Fazenda, e Laura Lago, Chefe de Gabinete da Secretaria de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, agradecendo
convite para participar do ciclo de debates sobre legislação
eleitoral 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 731196

Dispõe sobre o exame de ácido desoxirribonucléico - DNA -
em casos de investigação de paternidade, para a população
carente.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. I Q - O exame de ácido desoxirribonucléico - DNA - em
casos de investigação de paternidade poderá ser requerido
sem acréscimo de custos para o investigando, quando este for
reconhecidamente pobre, nos termos da lei.
Art. 2 - Em cumprimento ao disposto no artigo anterior, o
Estado celebrará convênio com entidades públicas ou privadas
em condições plenas para a realização do exame até a plena
capacitação do órgão público da área competente.
Art. S - A execução do disposto nesta lei será feita
progressivamente, sendo condicionada à capacidade financeira
do Estado.
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Art. 4Q - As despesas decorrentes da aplicação desta lei

correrão por conta de:
- dotação orçamentária consignada ao órgão 'estadual

responsável pelas ações de investigação de paternidade;
II - outras fontes.
Art. SQ - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6 - Revogam-se as disposições contrárias.
Sala das Reuniões, 29 de março de 1996.
Miguel Martini
Justificação: O avanço da tecnologia tem possibilitado
rápidas mudanças nos diversos setores da atividade humana.
As transformações que se processam na atualidade de tal
forma transformam a vida moderna que nos vemos, muitas
vezes, compelidos a envidar esforços razoáveis para usufruir
aquilo que nos proporciona o progresso.
A máquina estatal, em razão de sua estrutura e de suas
peculiaridades, tem acompanhado tais transformações com
visível lentidão. O Poder Judiciário, apesar de todos os
seus esforços, tem sido, muitas vezes, vitima de
dificuldades na implantação da modernização. Cita-se
freqüentemente, como exemplo, a lentidão no exame e no
julgamento dos processos. Da mesma forma, a modernização dos
procedimentos investigatôrios e a geração de outros que
possam tornar as provas mais confiáveis e sua obtenção mais
ágil, têm-se apresentado como real necessidade. Entre esses
procedimentos, enquadra-se o exame de DNA, de grande valia
para subsidiar as ações de investigação de paternidade- Já
utilizado por pessoas de maior poder aquisitivo e com alto
grau de confiabilidade, julgamos ser oportuno que pessoas
carentes possam lançar mão de tal exame.
Referindo-nos apenas a um dos resultados práticos do
emprego dessa prova, lembramos, neste momento, que a
comprovação de paternidade é um meio importante não só para
adquirir direito à filiação ou á herança, como também para
adquirir direito a pensão alimentícia. Um dos requisitos
previstos pela Lei nQ 5.478. de 25/7/68, para ingressar com
tal ação é a demostração do parentesco, que pode ser feita
através do exame de ONA.
Baseados na afirmação anterior, podemos prever que bom
número de pessoas cuja paternidade ainda não foi
oficialmente reconhecida seja diretamente beneficiada. Dar-
se-ia solução, mais facilmente, a um problema real de muitas
famílias, vitimas hoje da irresponsabilidade daqueles que se
esquivam do dever de suprir as necessidades básicas de sua
prole. Avança, ainda, o Estado no sentido de se modernizar
para melhor atendimento da população.
Acreditamos, pois, nos benefícios que esta proposição trará

à sociedade, motivo pelo qual solicitamos o apoio de nossos
ilustres pares a sua aprovação.
- 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.
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NQ 1.226/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne rios anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Monte das Oliveiras, localizada no Município de
Oliveira, por seus oito anos de existência.
NQ 1.227/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Solidários de Tumiritinga, localizada no Município
de Tumiritinga, por seus 11 anos de existência.
NQ 1.228/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçónica união e Progresso, localizada no Município de
Coronel Fabriciano, por seus 21 anos de existência.
NQ 1.229/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçónica Montezuma, localizada no Município de Ibià, por
seus 52 anos,de existência.
NQ 1.230/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Águia de Haia, localizada nesta Capital, por seus
nove anos de existência. (- Distribuídos à Comissão de
Educação.)
NQ 1.231/96, do Deputado Anderson Adauto, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao envio
a esta Casa de informações sobre o projeto financiado com
recursos previstos nos incisos IV e VI do art. lQ da Lei n
11.855, de 1995.
NQ 1.232/96, do Deputado Anderson Adauto, solicitando seja

formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao envio
a esta Casa de cópia do contrato celebrado entre a Companhia
Vale do Rio Doce e o Estado. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)
NQ 1.233/96. do Deputado Paulo Piau, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr.
Francisco Cândido Xavier pelo transcurso de seu 86Q
aniversário. (- A Comissão de Educação.)
- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos

Deputados Paulo Piau, Carlos Pimenta (6), Paulo Schettino e
Marcos Helênio (9).

COMUNICAÇÕES
- E também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Dimas

Rodrigues.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José
Hauei xen.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, senhores presentes nas galerias, pessoas que nos
escutam pelo serviço de som, há algum tempo, denunciei nesta
tribuna a compra de votos nesta Assembléia Legislativa. E a
denúncia foi feita a partir de uma fonte fidedigna, de
declarações do próprio Líder do Governo, diante da Mesa
desta Casa. Posteriormente, outro Deputado, Líder do PTB,
endossava o que aquele Líder havia dito, declarando à
imprensa que, se o Governador colocasse nas mãos dos
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Deputados as verbas de subvenção, ou desse a eles o direito
de distribui-Ias, tudo seria aprovado nesta Casa. O que
estamos vendo, então, é negociata clara e explicita - de votos
nesta Assembléia. E já não há mais nenhum pudor ao se falar
disso, do toma-lá-dá-cá, do 'é dando que se recebe', total
deturpação do ideal franciscano.
E por isso que, há um mês, nada nesta Casa é votado, ou
quase nada. Há oito vetos esperando a apreciação do
Plenário, sobrestando as demais matérias, e tudo está
emperrado, porque as verbas de subvenção não aparecem. A
compra da consciência ocorre não sã aqui como em outros
lugares, a começar do Congresso e chegando às Câmaras
Municipais, onde Prefeitos inescrupulosos e corruptos
permanecem no poder porque conseguem comprar os votos de
alguns ou da maioria dos Vereadores. E isso está presente em
todas as camadas e por todo lado, inclusive nas eleições. Há
uns tempos atrás, ainda nos escandalizávamos porque
eleitores empobrecidos e explorados trocavam os seus votos
por uma telha, um saco de cimento ou uma cesta básica. Esse
fisiologismo que se manifesta entre nós é muito mais grave.
Hoje, o jornal 'Estado de Minas" publicou em sua segunda
página nota sobre o paradeiro em que se encontra a
Assembléia por causa dessa verba de subvenção, que não Chega
às mãos dos Deputados. Esta Casa está parada, e parados e
paralisados ficamos nós, vendo o desgaste deste Poder diante
de toda a sociedade. Ai estão os projetos de lei da reforma
administrativa, chegando a esta Casa para serem apreciados e
votados, com certeza, no atropelo e com o rolo compressor.
Por quê? O voto será em troca de benesses. Não há discussão
ou debates. O que importa é fazer a vontade do rei, daquele
que está no poder. Sã temos a lamentar que projetos de lei
tão importantes, que podem transformar a vida de milhares de
cidadãos, passem nesta Casa sem discussão, atropeladamente,
como passou há algum tempo a aposentadoria especial do Sr.
Governador - direito de se aposentar aos quatro anos de
serviços -, graças aos votos vendidos nesta Assembléia
Legislativa.
Fica claro que nisso não há nenhuma ideologia nem

compromisso com as bases e com o povo. Há apenas o interesse
pessoal, o interesse particular, o clientelisrno e a
perpetuação no poder. Todos esses fatos mancham a imagem do
Legislativo. Enquanto isso, no interior, o povo vive de
esperança, lutando e sofrendo, e é ainda atropelado e
esmagado pelos mandos e desmandos daqueles que, da Capital
ou do alto do poder, governam os rincões deste Estado.
Vimos, ainda, no 'Estado de Minas" de domingo, noticias de
Itaobim. Imaginem os senhores, numa região quente como é a
do Jequitinhonha, uma cidade sem esgoto, como está Itaobim.
Nessa cidade, a limpeza das fossas é feita por máquinas. De
repente, as máquinas foram retiradas, por pura e simples
retaliação dos donos do poder. No final de dezembro passado,
o então Prefeito de Itaobim, Sr. Jansen Chaves Rêgo, que já
trabalhou nesta Casa como Chefe de Gabinete, foi cassado por
corrupção. E, a partir dai, tenta retaliar aquele que o
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substitui no cargo. lima das maneiras que encontrou de
retaliar seu adversário político, que também não é do meu
partido - mas isso não interessa -, foi mandar retirar da
cidade as máquinas, que, segundo os donos do poder,
pertencem à RURALMINAS. A cidade, que é pobre, está sem a
limpeza das fossas- Neste calor, as fossas já estão
transbordando para a rua, provocando - quem sabe - uma
epidemia, não apenas na cidade, mas em toda a região.
Soube ontem de mais uma retaliação em Itaobim. Na cidade
havia um trator velho, quebrado, encostado numa fazenda. O
atual Prefeito mandou pegar esse trator, reformou-o e
colocou-o a serviço da Prefeitura, mas o chefe da CODEVALE
mandou recolhê-lo, dizendo que esse órgão tinha máquinas
espalhadas desde o tempo do ex-Governador Newton Cardoso e,
agora, tinha resolvido reavê-las. Isso suscita uma pergunta:
por que só agora essas máquinas estão sendo recolhidas? Por
que só em Itaobim? Por que exatamente um trator velho que a
Prefeitura mandou consertar? Por que retirar máquinas que
estão na cidade servindo ao povo, fazendo limpeza de fossas,
garantindo a saúde e a vida do povo? E lamentável constatar
que aqueles que cercam o poder, isto é, os amigos do rei,
são justamente os autores intelectuais dessa retaliação. Não
é o Prefeito que eles chegam e maltratam, é a vida de uma
cidade inteira que eles colocam em risco. Por que isso?
Porque tais pessoas estão sentindo que, aos poucos, cresce o
número dos eleitores que não querem mais comer nas suas
mãos, não querem mais viver na subserviência, na obediência
cega àqueles que sempre mandaram e desmandaram, àqueles que
compraram votos de toda maneira, que usaram e abusaram,
fazendo do Jequitinhonha o celeiro para suas vidas
particulares.
Portanto, ao fazermos esta denúncia, pedimos aos Deputados
de boa-vontade, aos Deputados conscientes - repito o apelo
que já fiz ao Deputado Péricles Ferreira, que tem voto
naquela região - que nos ajudem a dar um mínimo de vida ao
povo de Itaobim, que, agora, sofre a retaliação da família
Chaves Rêgo. E lamentável que aqueles que cercam o rei usem
o prestigio e o poder que têm para esmagar os outros.
Portanto, faço aqui um apelo a todas as pessoas de boa-
vontade para que nos ajudem a salvar a vida do povo de
ttaobim e do vale do Jequitinhonha.
Antes de encerrar, Sr Presidente, gostaria, novamente, de
fazer um apelo em relação a este monstrinho que está á nossa
frente, porque nem para enfeitar ele serve mais. Refiro-me a
este painel que está ai há quase dois anos, servindo somente
para marcar presença. Está na minha cabeça a seguinte
questão: ele não está funcionando justamente para que a
Liderança do Governo tenha mais facilidades no controle dos
votos? Não vejo outra resposta. Sr. Presidente, ajude-nos
para que esse painel funcione o quanto antes.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos

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

Wanderley Ávila, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, imprensa,
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visitantes, está sendo realizado na cidade de Uberlândia o
encontro de Pró-Reitores da Região Sudeste- Por intermédio
da imprensa, dos noticiários e das informações • que nos
chegaram, podemos constatar, claramente, a falência do
ensino superior nas universidades federais.
O reitor da UFMG esteve nesta Casa, na semana passada,

ocasião em que disse, de público, que a Universidade Federal
de Minas Gerais tem dotação orçamentária de R$24.000.000,00.
No entanto, irá receber somente R$9.000.000,00- A
Universidade Federal de Viçosa, que muito orgulho nos traz,
firmou-se como uma universidade séria e competente. Hoje,
está com uma defasagem de R$12.000.000,00. Isso também
acontece com a Universidade Federal de Uberlândia, que está
com um déficit de R$6.000.000,00.
A Faculdade de Ciências Médicas de Belo Horizonte está
passando por dificuldades muito grandes, pois, além de estar
devendo muito, o seu hospital universitário teve diminuição
do número de leitos. O mesmo acontece com a Faculdade de
Medicina de Barbacena, que já conta três meses de atraso no
pagamento de seus professores. Isso mostra claramente o tipo
de experiência que estamos tendo com o Governo Federal, que,
por diversas vezes, principalmente durante sua campanha,
assinalou ser a educação o primeiro item, em importância.
Porém, apenas nessas três universidades federais de Minas
Gerais, temos um déficit de R$40.000.000,00. Causa-nos
grande tristeza observar Que, no último ano, o Governo,
socorrendo os Bancos estatais e privados, investiu cerca de
R$32.000.000.000,00, quando apenas 0,2% desse valor daria
para acudir nossas universidades federais. Enquanto isso, o
Hospital das Clínicas, hospital universitário de Belo
Horizonte, vê-se obrigado a desativar 150 leitos, e o
hospital universitário de Barbacena corre o risco de ter
suas portas fechadas.
Estamos observando uma corrida dos professores em busca das

aposentadorias proporcionais, aumentando, assim, a crise e o
desespero dos alunos universitários de Minas Gerais. E
necessário que nesse Encontro de Pró-Reitores de Uberlândia
se tome uma posição firme e principalmente que haja o apoio
das autoridades políticas e executivas deste Estado, dos
Deputados Federais, desta Casa Legislativa, porque não
podemos ficar passivos diante de uma situação como essa.
Sr. Presidente, Srs Deputados, hoje também tivemos uma
noticia que dará continuidade ao plano político e económico
do Presidente Fernando Henrique Cardoso. A primeira
experiência teve inicio a partir de O hora de ontem, com a
liberação dos preços dos combustíveis. O Governo Federal
deixa de controlar esses preços e sugere que o aumento não
ultrapasse 10%. No entanto, verificamos uma majoração total
dos preços dos combustíveis. Em Minas Gerais, em algumas
cidades, como a minha Montes Claros, infelizmente,
aumentaram o preço dos combustíveis em até 29%. Em Belo
Horizonte, os aumentos mínimos praticados foram de 16%, mas
inúmeras cidades elevaram os preços acima desse percentual.
Certamente, tal atitude vai criar um efeito cascata na
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inflação. Ninguém, em sã consciência, pode negar que o
aumento da gasolina, do álcool e do óleo diesel vai gerar
majoração no preço dos fretes e nos salários. Aprimeira
experiência foi por água abaixo! É necessário que a própria
sociedade tome a iniciativa de selecionar os órgãos que
praticam este tipo de majoração, que brincam com o
consumidor. Esta Casa tem que entrar na luta. Temos uma
Comissão de Defesa do Consumidor que trabalha bem, sob a
Presidência do Deputado Marcos Helênio, e tem, nesse
episódio, oportunidade de expandir sua ação. Por que não
utilizar os meios de comunicação para orientar o consumidor
e chamá-lo a praticar efetivamente o exercicio da cidadania,
quando ele é obrigado a cumprir as suas obrigações, mas os
seus direitos são vergonhosamente, escandalosamente,
aviltados no dia-a-dia?
Vamos , Sr. Presidente, com o apoio da Mesa e dos Srs.
Deputados, estudar uma forma de a Comissão de Defesa do
Consumidor sair da obrigatoriedade de ouvir apenas alguns
segmentos da sociedade e colocar em prática essa idéia, para
que possamos conscientizar o consumidor de Minas Gerais das
suas obrigações e, principalmente, dos seus direitos, que
muitas vezes são massacrados.
E uma boa oportunidade, e não vamos jogá-la fora. Temos a
certeza de que poderemos, mais uma vez, ser instrumentos
úteis à sociedade mineira. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcelo

Gonçalves.
O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas e Srs. Deputados, distinta galeria, venho, hoje,
era rápidas palavras, prestar uma homenagem ao meu mais
ilustre conterrâneo, o médium Francisco Cândido Xavier.
Há exatamente 86 anos, no dia 2/4/10, nascia esse ser
humano impar. Em 8/7/27, aos 17 anos apenas, iniciava seu
intercâmbio mediúnico.
Homem extremamente humilde, humano, desprendido das coisas
materiais, tem para com todos os homens, independentemente
de raça, cor, religião ou caráter, o mesmo carinho e
preocupação.
Que, ao completar 86 anos de vida, 69 deles inteiramente
dedicados ao bem comum, possa Chico Xavier continuar
enviando suas mensagens a diversas pessoas, nos mais
diversos lugares, transmitindo seus ensinamentos e
principalmente seu conforto espiritual.
Parabéns, Chico Xavier.
Também, nesta oportunidade, venho fazer uma denúncia sobre

o que está acontecendo na área de saúde no nosso pais Se o
Governo Federal não quer mais assumir a área, não deveria
fazer o que vem fazendo. Ele está brincando com os doentes
carentes do nosso SUS. Imaginem os senhores que, no "Diário
Oficial' do dia 7 de março, conforme Portaria nQ 45, o
Ministério da Saúde colocou uma norma segundo a qual, em uma
cirurgia de períneo, em que as pacientes têm de ficar, pelo
menos, três dias no hospital, o periodo de internação foi
reduzido para apenas um dia. Isso significa: se não querem
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que doentes sejam operados, não deviam nem fazer a cirurgia.
Mas dar o direito ao paciente de ficar apenas um dia, depois
de uma cirurgia desse porte, é uma brincadeira.
Outra norma estabelecida: um prematuro, que deve ficar pelo

menos 30 dias internado, porque nasce com cerca de 1.400 ou
1.2009, só pode ficar, agora, 9 dias no berçário. O hospital
tem que assumir o custo por mais um mês ou, então, tem que
fechar as portas, porque não há outra saída. Não se pode dar
alta a um bebê nesse caso, para que ele morra em casa.
Entendo que esse Governo está brincando com a saúde. Se ele
não quer assumir, que diga logo que não vai mais bancar a
saúde, colocando os médicos sem condições de administrarem a
profissão de salvar e curar vidas. Muito obrigado.
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo
Nascimento.
O Deputado Geraldo Nascimento - Exmo. Sr. Presidente,
Exmos. Srs. Deputados, Exmas. Sras. Deputadas, senhores da
imprensa, senhores e senhoras da galeria, a partir de
outubro de 1992, a empresa iniciou um profundo programa de
modernização, tendo como conseqüência imediata a redução de
postos de trabalho - de 7.375 trabalhadores em outubro de
1992, a empresa passou para 4.800 em dezembro de 1995. No
dia 3/1/96, a ACESITA demitiu 163 operários e, neste final
de semana, no dia 28/3/96, demitiu mais 548 funcionários. O
sindicato já vinha denunciando a possível demissão pela
ACESITA, e a empresa desmentia e desmentiu até o último
instante. As demissões trarão conseqüências diretas para
mais de 2.000 famílias e também afetarão o comércio local.
Na tentativa de evitar as demissões, o Sindicato METASITA
tem apresentado várias propostas de conciliação com a
ACESITA, entre as quais a redução da jornada de trabalho,
mas a empresa tem sido intransigente.
Outra medida importante para amenizar a situação do

desemprego é a implantação de novas indústrias. Até há pouco
tempo a empresa mantinha na cidade uma indústria de
laminação de chapas especiais, a PLAMJNOX. A PL.AMINOX
transformou-se em ELETROMETAL, sendo transferida para a
cidade de Sumaré, São Paulo, região pólo de Campinas.
Recentemente o grupo ACESITA desfez-se da ELETROMETAL para
adquirir ações da Villares, ou seja, a ELETROMETAL
incorporou-se à indústria Viliares no Estado de São Paulo.
Não é o fato da transferência de uma empresa da cidade de

Timóteo para São Paulo que nos aborrece, pois São Paulo faz
parte da Federação. O que nos deixa muito chateados é saber
que vários operários especiais transferiram-se de Timóteo,
do Vale do Aço e de outras cidades de Minas para trabalhar
na ELETROMETAL e agora estão voltando para suas cidades de
origem, como Juiz de Fora, Congonhas e outras da nossa
Querida Minas Gerais.
O Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Timóteo e
Coronel Fabriciano - METASITA, até o presente momento,
continua anestesiado como pré-candidato ás prévias do nosso
partido, o PT. Não vale apenas dizer que na Assembléia do
Sindicato compareceram mais ou menos 150 pessoas, associadas
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do Sindicato. O que a gente pensa é que, numa sociedade como
a nossa, o Presidente exerce um papel fundamental. E. sim,
do Sindicato que saem melhores quadros políticos para nossa
região, o vale do Aço, e especialmente nossa querida
Acesita/Timõteo.
O que o companheiro Marinho tem que entender é que ele vai
ter que voltar a atenção para um só objetivo, ou seja, ou
administra o sindicato enfrentando este grande desafio e
outros que virão, ou passa a presidência a outro companheiro
para viabilizar a organização da classe. O importante e que
defina, de uma vez por todas, se quer ser candidato nas
eleições municipais. Ele não pode estar conciliando a
presidência do METASITA com a candidatura a Prefeito ou a
Vice. Entendo que o Sindicato necessita, urgentemente,
desenvolver suas funções especificas: a função
reivindicativa; a função política, tão necessária; a função
comunitária - se quer ter o calor da população operária e,
principalmente, da grande população metalúrgica no Vale do
Aço, que desenvolva a função comunitária; e outra função, de
fundamental importância, que é a administrativa. Muito
obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis.
.0 Deputado Marco Régis - Exmo. Sr. Deputado Wanderley
Ávila, no exercício da Presidência, Srs. Deputados, nós, do
PPS, estivemos reunidos, no último sábado, 30/3/96, no 1Q
Congresso Municipal de Belo Horizonte desse partido. Esse
alvissareiro acontecimento é fruto da versatilidade da nova
Lei Orgânica dos Partidos Políticos, que lhes deu maior
mobilidade e melhor estruturação em seu nível básico: os
municípios.
Ao falar do nosso PPS, gostaria de abrir parênteses para
saudar o PMDB, que completou 30 anos de existência,
contando-se o período desde a sua fundação, na ditadura
militar, com o nome de Movimento Democrático Brasileiro -
MDB. Dois companheiros, parlamentares desta Assembléia,
estiveram aqui, na semana passada, para saudar o partido e
com ele se congratular. Foram os Deputados Antônio Roberto e
Jorge Eduardo de Oliveira. Ficamos felizes em saber que
companheiros desta Casa se empenham e labutam por seus
partidos, dignificando-os, defendendo seus estatutos e
programas partidários da tribuna desta Assembléia. Esse
mesmo louvor, gostaria de, tardiamente, estender a outros
dois Deputados que, no ano passado, vieram a esta tribuna
para enaltecer seu partido, especificamente o PTB. Foram os
Deputados Paulo Schettino, que, inclusive, historiou a
trajetória do getulisrno no PTB. e Dilzon Melo, nosso
companheiro, que, naquela ocasião, no período legislativo
passado, em 1995, aqui subiu, para saudar o PTB. E com muito
orgulho que percebemos que os partidos políticos, através de
um bom número de parlamentares, começam a se interessar por
seus programas e estatutos. Os parlamentares, como um todo,
começam a vestir a camisa de um partido político, tendo-o,
realmente, como sua casa, de onde podem irradiar suas idéias
para a comunidade.
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Hoje, estamos aqui para falar do 1 Congresso Municipal PPS
no último sábado, em Belo Horizonte. Esse foi um congresso
de importância porque duas cidades importantes de Minas
Gerais já estão com sua estrutura política mais ou menos
definida. Uma delas é a Capital de Minas Gerais, Belo
Horizonte, a cidade mais importante, por seus 2.100.000
habitantes e seus 1.385.928 eleitores, que estarão nas urnas
nas próximas eleições municipais. E, depois de Belo
Horizonte, por que não dizer da minha Muzambinho, cujo PPS
está afiado para disputar as próximas eleições municipais
com amplas chances de vitória, quer no Executivo Municipal,
quer na Câmara Municipal. O PPS sai na frente na política
municipal de Belo Horizonte, quando, praticamente, lança o
nome de 44 candidatos a Vereador, como ficou decidido em
votação na assembléia realizada no último sábado. O PPS sai
com 44 nomes definidos e, por isso, pode dar um "cala-a-
boca" a certos setores políticos e da imprensa que achavam
que ele era um partido inoperante na capital mineira e,
quiçá, em Minas Gerais.
E, quando comentários surgiam, diziam que os pequenos

partidos, os partidos nanicos, estavam blefando com suas
chapas de candidatos, apenas para usarem isso como trunfo
eleitoral. E o nosso trunfo aqui está, em nossas mãos, e
passo a fazer, nestes quatro minutos que me restam, uma
rápida leitura da lista dos nossos candidatos, começando
pela 26? Zona Eleitoral, onde temos o já consagrado Dimas
Perrim, ex-Deputado Federal, ex-Vereador em Belo Horizonte,
advogado, grande companheiro de tradição das lutas
democráticas e dos setores progressistas deste Pais; o
companheiro Gêneses Francisco Hilário, membro da Igreja
Batista, Diretor da Associação dos Funcionários do
Judiciário, estudante, que representa os Bairros Santa
Tereza e Sagrada Família; o Delegado Messias de Fátima
Correa, professor da Academia de Policia, Delegado do
DETRAN, consultor jurídico; o Sr. Rainier Francisco Costa,
Sargento bombeiro, empresário de natação e membro de setores
evangélicos; Divino Márcio dos Santos, pastor evangélico,
membro do Conselho Nacional de Pastores do Brasil, editor de
jornal; Margarida Maria Lages, da 28a Zona Eleitoral,
jornalista ligada à revista "Veja", ao jornal 'Via
Cultural", funcionária do Tribunal Regional do Trabalho;
José Celestino das Graças, Diretor da Associação dos
Funcionários da Escola de Ciências Médicas, Presidente do
Clube de Futebol do Glória; Geraldo Magela Lisboa Medeiros,
militante de movimentos culturais e sindicais,
principalmente da tJNSP, representante do Alto dos Pinheiros;
Célio Fróis, Chefe de Gabinete de um dos companheiros
Deputados desta Casa, não da esquerda, que é professor e
representa a Região Norte de Belo Horizonte; Aylton Augusto
de Azevedo, Presidente da Associação Comunitária do Bairro
São Cristóvão e membro da Federação dos Moradores de Belo
Horizonte e do Colegiado do Colégio Municipal de Belo
Horizonte; Afonso Soares de Oliveira, professor e Diretor do
SINPRO, Diretor do Colégio Marcóni; Zenaida Lúcia Ferreira,
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psicóloga, da liderança da Igreja Católica, líder
comunitária do Jardim Alvorada; Antônio Marcos Toninho
Pereira Adelino, ex-Vereador de 1982 a 1986, em Belo
Horizonte, representante de Venda Nova, liderança
comunitária; Oscar Balduino Felipe Kalu, representante
comunitário dos Bairros Concórdia e Renascença; Charles
Delmir de Oliveira, empresário, analista de crédito,
militante do Bairro Concórdia; Roberto Márcio Brugnara,
Presidente da Mancha Azul, torcida uniformizada do Cruzeiro,
comerciante do Mercado Central; Kleber Valadares Coelho,
proprietário do Laboratório de Análises Clínicas Kleiber,
médico sanitarista, com especialização em imunologia e
microbiologia no Instituto Pasteur, de Paris; Maria Lúcia
Scarpelli, advogada, ex-Diretora do PROCON e, hoje,
radialista da Rádio Mineira, onde tem o programa 'Tribuna do
Consumidor"; Maria Elisabeth Freire Haas, produtora de
artes, professora de artes da rede municipal; Eliane Márcia
Goulart, professora, advogada, ex-Diretora de Educação da
Regional Oeste; Jair Cândido de Souza, psicólogo,
administrador de empresa, Presidente do GREMIG, poderosa
instituição dos funcionários da CEMIG, que congrega mais de
13 mil associados; Wilson Maestro, professor, advogado,
Presidente da Associação de ex-Alunos do Colégio Loyola;
Marílio Malaguth, médico, ex-Diretor do Sindicato dos
Médicos, ex-Diretor do Hospital de Pronto Socorro João
XXIII; Jorge Rodrigues Dico, líder comunitário do aglomerado
da Serra; Sérgio Nogues Silva Araújo, bancário do Milbanco,
gerente de contas; Carlos Lacerda de Oliveira,
microempresàrio, líder comunitário dos Bairros São Marcos,
Serra e Goiânia; Elço Araújo Pereira, líder comunitário do
Barreiro; Cirlan Pereira da Silva, militante da Igreja
católica, Diretor do SECAD do Bairro Nova Suíça; Vinícius
Rodrigues, empresário ligado ao Bairro Buritis; Hugo César
Resende Thome, contabilista, militante comunitário do Bairro
Salgado Filho; Milta Ferreira de Aguiar, líder comunitária,
da comissão local de saúde e de congadodo Bairro Nova
Cintra; Joaquim Valentim Gomes, Vereador à Câmara Municipal
de Belo Horizonte; João Batista Vianna, professor, dirigente
do PPS, ligado à região de Venda Nova; Geraldo Mossem
Carvalho, comerciante, líder comunitário, membro do Conselho
Municipal de Saúde do Bairro Rio Branco; Antônio Oliveira
Marcão, pastor evangélico; Zélia Marlene Teixeira,
professora, ex-Diretora, por três mandatos, da escola do
Bairro Jardim dos Comerciários; Selma, liderança comunitária
do Serra Verde; Maria Catarina Nascimento Ladeira,
professora, diretora de escolas municipais; Manoel Messias
Rocha Viana, liderança comunitária do Bairro Céu Azul; Ayer
Machado, aposentado da USIMINAS, engenheiro e chefe da
LEUCEMINAS; Osvaldo Francisco Cruz, líder comunitário da
Associação dos Alcoólicos Anônimos, maçon e taxista; Carmen
Elisabeth Saldanha Siqueira, líder comunitária da Vila Santa
Branca e do Movimento COMFORÇA, de Venda Nova; Carlos
Alberto da Silva, líder comunitário de Venda Nova e do
Bairro São Paulo; e, finalmente, Humberto Guimarães
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Bernardes, ex-Administrador da Regional Leste, engenheiro e
comerciante.
Por isso, trazemos aqui, Sr. Presidente, a posiçãõ oficial
do PPS com esses 44 candidatos a Vereador, lançados no
congresso municipal do último dia 30, aguardando as
convenções dos partidos políticos, que serão realizadas de
lQ a 30 de junho do corrente ano, para que o PPS possa,
realmente, demonstrar toda a sua pujança, toda a sua força
crescente em nível municipal, e apresentamos essa chapa de
Vereadores. Nessa ocasião estaremos decidindo por
candidatura própria a Prefeito Municipal ou por coligação
com forças progressistas ou forças que possam traçar
melhores rumos para Belo Horizonte. Muito obrigado.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Não havendo

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que, conforme o disposto
no art. 209 do Regimento Interno, iniciou-se, ontem, dia 1Q,
e se encerrará amanhã, dia 3, o prazo de três dias para
apresentação de emendas à Proposta de Emenda à Constituição
nQ 24/96, do Deputado Sebastião Navarro Vieira e outros, que
dá nova redação ao 2Q do art. 36 da Constituição do
Estado.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar comissão
Especial para Averiguar e Propor Soluções Urgentes para o
Equacionamento dos Problemas que Atingem os Municípios do
Médio Jequitinhonha, em Virtude da Seca Que Assola a Região.
Pelo PSDB: efetivo - Deputado Kemil Kumaira; suplente -
Deputado Simão Pedro Toledo; pelo PMDB: efetivo - Deputado
Geraldo Rezende; suplente - Deputado Antônio Andrade; pelo
PPB: efetivo - Deputado Carlos Murta; suplente - Deputado
Dimas Rodrigues; pelo PFL: efetivo - Deputado Clêuber
Carneiro; suplente - Deputado Djalma Diniz; pelo PT: efetivo
- Deputado Ivo José; suplente - Deputado Marcos Helênio.
Designo. A Gerência-Geral de Apoio às Comissões.

Leitura de Comunicação Apresentada
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da
comunicação apresentada nesta reunião pelo Deputado Dimas
Rodrigues - falecimento do Sr. Nilo José de Freitas, em
Janaúba (Ciente. Oficie-se.).

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

solicitando realização de uma audiência pública, em reunião
conjunta das Comissões de Agropecuária e de Ciência e
Tecnologia, para discutir a implantação do desenvolvimento
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de empresas de bases tecnológicas em Minas Gerais. Ciente- A
Gerência-Geral de Apoio às Comissões. -
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um
por sua vez, requerimentos dos Deputados Wanderley Avila,
solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei nQ 2.156/94,
do Deputado Bernardo Rubinger; Marcos Helénio (9),
solicitando, nos termos do art. 190 do Regimento Interno,
audiência da Comissão de Defesa do Consumidor para emitir
parecer sobre os Projetos de Lei nQ 667/96. do Deputado
Dinis Pinheiro; 674/96, do Deputado Ajalmar Silva; 678/96.
do Deputado Alencar da Silveira Júnior; 685/96, do Deputado
Miguel Martini; 695/96. do Deputado João Batista de
Oliveira; 702/96, de autoria do Deputado Paulo Schettlno;
716/96, de autoria do requerente; 718/96, do Deputado Luiz
Antônio Zanto; e 715/96, do Deputado Paulo Piau (- Cumpra-
se.); Gilmar Machado, solicitando seja enviada às
autoridades competentes moção sobre a situação da
universidade pública no Brasil; - Carlos Pimenta (6),
solicitando sejam enviados ofícios ao Ministro da
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária
solicitando a celebração de convênio com o Município de Mato
Verde, para a construção de um galpão de feira livre no
Distrito de Catuti; ao Ministro da Saúde, solicitando sejam
autorizados o pagamento e a reposição de glosas procedidas
nos faturamentos do Hospital Aroldo Tourinho e da Santa Casa
de Montes Claros, referentes a serviços prestados ao Sistema
único de Saúde - Sus; à Presidente do Programa Comunidade
Solidária, solicitando a inclusão dos municípios norte-
mineiros no programa; ao Ministro da Educação e Desportos,
solicitando recursos administrados pela Secretaria de
Educação Fundamental, destinados à aquisição de material
didático e equipamentos para três creches recém-construídas
no Município de Jaiba; ao Ministro do Planejamento e
Orçamento, solicitando que autorize a Secretaria de Política
Urbana a proceder à inclusão dos municípios norte-mineiros
no Programa de Saneamento para Núcleos Urbanos - PRONURB - e
no Programa Social de Emergência e Geração de Empresas -
PROSEGE -; e ao Ministro da Previdência e Assistência
Social, solicitando seja autorizada a Secretaria de
Assistência Social a celebrar convênios com as Prefeituras
dos municípios norte-mineiros, visando à implantação do
Projeto Vivência na região; Paulo Schettino, solicitando
seja formulado pedido de informações ao Ministério da
Justiça e à Polícia Rodoviária Federal a respeito de
noticias sobre a intenção da Policia Rodoviária Federal de
desativar a sua Delegacia com sede em Caxambu; e João
Batista de Oliveira, solicitando seja encaminhado oficio ao
representante da Fundação de Assistência ao Estudante de
Minas Gerais - FAE -, pedindo informação sobre a Quantidade
de material escolar enviada às escolas mineiras no ano
letivo de 1996, quantas e quais escolas. foram beneficiadas e
o mecanismo de fiscalização empregado (Oficie-se).
O Sr. Presidente - Requerimento nQ 837/95, do Deputado

Antônio Júlio, solicitando à Secretaria da Fazenda
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informações sobre o plano de modernização daquele órgão. A
Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento na
forma do Substitutivo ng 1, que apresenta. Em votação, o
Substitutivo ng 1 Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado o Requerimento nQ 837/95 na forma do Substitutivo
ng 1. Oficie-se.
Requerimento ng 854/95. da Comissão de Saúde e Ação Social,

em que solicita ao Diretor-Geral do Departamento Estadual de
Obras Públicas as informações complementares que menciona,
referentes às obras do Hospital Antônio Dias, da Cidade de
Patos de Minas. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento na forma do Substitutivo flQ 1, que apresenta.
Em votação, o Substitutivo no 1. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica,
portanto, aprovado o Requerimento flQ 854/95 na forma do
Substitutivo np 1. Oficie-se.

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 2g 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 Rezende Ltda. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em 2Q turno, na forma do vencido em lQ turno, o
Projeto de Lei ng 636/96. A Comissão de Redação.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Depois da votação desse
projeto, percebemos que não há mais "quorum" para a
continuação dos nossos trabalhos. Pedimos, portanto, o
encerramento, de plano, da reunião.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência,

verificando, de plano, que não há "quorum' para a
continuação dos nossos trabalhos, encerra a reunião,
convocando os Deputados para as extraordinárias de logo
mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 3, às 9 horas, nos
termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária
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 21a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As dez horas e dez minutos do dia quatorze de março 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,
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declara aberta a reunião e solicita à Deputada Elbe Brandão
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
• aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Emseguida,
• Presidência distribui ao Deputado José Maria Barros os
Projetos de Lei ns 464, 465, 467 e 472/95 e 646/96 e à
Deputada Elbe Brandão os Projetos de Lei ns 493, 496, 533 e
542/95. Passa-se, a seguir, à fase de apreciação das
proposições sujeitas à deliberação conclusiva das comissões.
O Deputado José Maria Barros emite pareceres mediante os
quais conclui pela aprovação dos Projetos de Lei ns 464,
465, 467 e 472/95 e 646/96. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres. A
Deputada Elbe Brandão emite pareceres mediante os quais
conclui pela aprovação dos Projetos de Lei ngs 493, 496, 533
e 542/95. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua
vez, são aprovados os pareceres. 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, 28 de março de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros - Arnaldo

Penna.
ATA DA 28g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E
!OL±TICA RURAL
As dez horas do dia vinte e um de março de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Paulo Piau, Arnaldo Canarinho e Olinto Godinho,
membros da referida Comissão. 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 assinada pelos membros presentes. O Presidente
esclarece ter a reunião a finalidade de apreciar a pauta.
Passando-se à segunda parte da reunião, o Deputado Arnaldo
Canarinho apresenta requerimento no qual solicita sejam
convidados os Srs. Antônio Cândido Martins Borges, Diretor-
Geral do IMA, e Arthur Arpini Coutinho, Presidente da AFRiG,
para discutirem com os membros da Comissão, o Projeto de Lei
ng 557/95, do Deputado Marcos Helênio. Colocado em votação,
é aprovado o requerimento. O Presidente passa à leitura do
requerimento de autoria da Deputada Elbe Brandão, o qual
solicita seja convidado o superintendente do Centro de
Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear da UFMG, Sr. Fernando
Soares Lameiras, para prestar informações sobre a irradiação
nuclear no processo de conservação de alimentos. Submetido a
votação, é aprovado o requerimento. O Deputado Paulo Piau
passa a Presidência ao Deputado Arnaldo Canarinho e
apresenta requerimento no qual solicita sejam enviadas à
direção do jornal "Estado de Minas" congratulações pelo seu
69g aniversário. Colocada em votação, é aprovada a
proposição. O Deputado Paulo Piau apresenta outro
requerimento no qual solicita sejam enviadas cópias da
correspondência que menciona às diretorias do Banco do
Brasil e do BEMGE, ao Ministro da Agricultura e Reforma
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Agrária e ao Secretário de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento. Colocada em votação, é aprovada a proposição.
Reassumindo a Presidência, o Deputado Paulo Piau passa a
palavra ao Deputado Olinto Godinho, relator do Projeto de
Lei flQ 557/95, para que emita seu parecer. O relator
solicita prazo regimental, tendo em vista a aprovação do
requerimento do Deputado Arnaldo Canarinho. A Presidência
lhe concede o prazo solicitado, nos termos regimentais. A
seguir, a Presidência informa que o Deputado Olinto Godinho,
relator do Projeto de Lei no 339/95, no 2Q turno, opina pela
aprovação da matéria na forma do vencido no lç turno.
Submetida a discussão e a votação, é aprovada a proposição.
o Deputado Olinto Godinho, relator também do Requerimento nç
1.054/95, opina pela aprovação da proposição, na forma do
Substitutivo nQ 1, que apresenta. Colocado em votação o
Substitutivo nQ 1, este é aprovado, ficando prejudicada a
proposição. O Deputado Almir Cardoso, relator do Projeto de
Lei flQ 340/95, no 2Q turno, opina pela aprovação da matéria
na forma do vencido no lQ turno. Submetidas a discussão e a
votação, é aprovada a proposição. O Presidente registra
ainda a presença da Sra. Laura Lima, do IMA, que esboça
calendário de eventos a serem realizados pela entidade em
1996 e fala sobre a Campanha Nacional de Vacinação Contra a
Febre Aftosa. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 28 de março de 1996.
Paulo Piau, Presidente - Marcos Helênio - Arnaldo Canarinho

- Olinto Godinho.
ATA DA 6a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e sete de março
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo,
Arnaldo Penna, Anivaldo Coelho e Ivair Nogueira, membros da
referida Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os trabalhos,
informa que a reunião se destina a apreciar o parecer
preliminar sobre o pedido de licença feito pelo Tribunal de
Justiça para processar o Deputado Alvaro Antônio e solicita
ao Deputado Anivaldo Coelho que proceda á leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Passa-se à segunda parte da reunião, com
a discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. O Deputado Ivair
Nogueira, relator do Oficio nQ 13/96, do Tribunal de
Justiça, emite parecer que conclui preliminarmente pela
possibilidade de deliberação sobre a licença solicitada para
instaurar processo criminal contra o Deputado Alvaro
Antônio. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer. A Presidência determina que seja fornecida cópia do
processo ao Deputado acusado, que terá o prazo de 15 dias
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para apresentar defesa escrita, nos termos do art. 157, Ii,
I!j e c", do Regimento Interno. 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, 2 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho - Ivair
Nogueira - Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 9 DE ABRIL DE 1996

ATAS

ATA DA 133? REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 3 DE ABRIL DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e
- Wanderley Ávila

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Oficios e cartão -
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei flQ 732/96 -
Requerimento flQ 1.234/96 - Requerimentos dos Deputados Raul
Lima Neto e Paulo Schettino (4) - Comunicações: Comunicações
dos Deputados Wanderley Ávila (2), Simão Pedro Toledo e
Marco Régis e da Comissão de Justiça - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Paulo Piau, Raul Lima Neto, Paulo
Schettino e Marco Régis - Registro de presença - 2a PARTE
(ORDEM DO DIA): 4 Fase: Abertura de inscrições - Palavras
do Sr. Presidente - Leitura de comunicações apresentadas -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem a esta reunião os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Paulo Pettersen -
Maria José Haueisen - Antônio Júlio - Ailton Vilela -
Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Anivaldo
Coelho - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Penna -
Bilac Pinto - Bonifácio Mourão- Carlos Pimenta - Dilzon
Melo - Dinis Pinheiro - Durval Angelo - Elbe Brandão - Elmo
Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide - João
Leite - José Maria Barros - Leonidio Bouças - Marcelo Cecé -
Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio - Marco Régis - Maria
Olivia - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau -
Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Ronaldo Vasconcel los - Simão Pedro Toledo - Wilson Trõpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - 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 á leitura
da ata da reunião anterior.

Ia- PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Bonifácio Mourão, 1Q-Secretário 'ad hoc", lê a

seguinte correspondência:
OF 1 CI OS
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Do Sr. Átila Lins, Deputado Federal, comunicando sua
eleição para Presidente da Comissão de Relações Exteriores
da Câmara dos Deputados. -
Do Sr. Nárcio Rodrigues, Deputado Federal, agradecendo

convite para o ciclo de debates sobre legislação eleitoral
realizado pela Casa.
Do Sr. Ademir Lucas, Secretário de Esportes, informando, em
atenção a requerimento do Deputado Dimas Rodrigues
(construção de um estádio municipal em Montalvânia), que o
responsável pela referida obra deve procurar a
Superintendência Operacional - SELT - para maiores
esclarecimentos.
Do Sr. Beto Richa, Deputado Estadual à Assembléia
Legislativa do Paraná, solicitando o envio do "Diário do
Legislativo" ao seu gabinete.
Do Sr. Sandro Gomes de Mello, Presidente da Câmara

Municipal de Poté, solicitando liberação de recursos para
dar prosseguimento à implantação do sistema de água e esgoto
nos distritos de Valão e Sucanga. (- A Comissão de
Administração Pública.)
Do Pe. Geraldo Magela Teixeira, Reitor da PUC-MG, e do Sr.

Marco Antônio Rodrigues da Cunha, Presidente do Instituto de
Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais, agradecendo à
Casa por oferecer o acesso ao "Assembléia On Line".
Do Sr. Eduardo Silveira de Noronha Filho, Presidente da

Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte,
encaminhando a publicação "Termômetro de Vendas' de
fevereiro de 1996. (- A Comissão de Defesa do Consumidor.)
Da Sra. Manha Horta Simões, do Setor de Comunicação
Empresarial da RFFSA, informando a posse do Sr. Geraldo
Rabelo Dayrell como Superintendente Regional dessa Rede em
Belo Horizonte.
Do Sr. Jacy Manoel da Silva, Presidente do Conselho Central

de Lima Duarte da Sociedade de São Vicente de Paulo - SSVP -
do Município de Lima Duarte, encaminhando balanço

financeiro e histórico desse Conselho, referentes ao ano de
1995. (- A Comissão de Saúde e Ação Social.)

CARTÃO
Do Sr. Toninho Andrada, Prefeito Municipal de Barbacena,

agradecendo convite para participar do ciclo de debates
sobre legislação eleitoral.

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

proposições:
PROJETO DE LEI Np 732/96

Declara de utilidade pública a Associação Evangélica
Beneficente de Minas Gerais, 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 Associação
Evangélica Beneficente de Minas Gerais, com sede no
Município de Belo Horizonte. -
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996
Glycon Terra Pinto
Justificação: A filantropia é um bem necessário e vem-se

expandindo graças ao número crescente de pessoas dotadas de
espirito solidário.
Instituída com a finalidade precípua de bem servir à

comunidade carente, a Associação Evangélica Beneficente de
Minas Gerais procura promover a assistência social. Dentro
das suas possibilidades, prioriza a assistência hospitalar,
as clinicas médica e dentária, a ajuda a órfãos e crianças
desamparadas e o abrigo à velhice, procurando, assim,
atender às necessidades vitais das pessoas carentes.
A instituição tem como principal objetivo o amparo aos mais
necessitados e pauta suas ações pelo ideal de caridade
evangélica.
E importante ressaltar que a entidade é regida por estatuto
próprio, tem prova de personalidade jurídica, e sua
diretoria é composta por pessoas idóneas, que nada percebem
pelo trabalho que desenvolvem.
Por conseguinte, justa e oportuna se torna a sua declaração

de utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
ternos do art. 195, c/c O art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

REQUERIMENTO
Ng 1.234/96, do Deputado Glycon Terra Pinto, solicitando
seja transcrita nos anais da Casa a matéria 'Deu Zebu',
publicada na revista "Exame" de 22/11/95. (- A Mesa da
Assembléia.
- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos
Deputados Raul Lima Neto e Paulo Schettino (4).

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Wanderley Ávila (2), Simão Pedro Toledo e Marco Régis e da
Comissão de Justiça.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau.
O Deputado Paulo Piau - Sr Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, servidores desta Casa, membros da imprensa,
demais cidadãos aqui presentes, gostaria de externar a minha
preocupação, que, creio, deva ser a preocupação de todos os
parlamentares desta Casa, independentemente de partido ou
ideologia, a respeito da pesquisa em geral e,
particularmente, sobre a pesquisa agrícola- Esta entrou em
declínio galopante nos últimos 10 anos, notadamente a partir
do Governo Newton Cardoso, quando a infra-estrutura das
estações experimentais começou a ser sucatada e,
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paralelamente, o quadro de pesquisadores, de pessoal de
apoio, de laboratório e outros foram relegados a plano
secundário, quer seja em vencimentos, quer seja em
treinamento.
As universidades, em especial as federais, têm um programa
de pesquisa mais ou menos definido, reservam grande parte do
tempo de seus professores para atividades puramente
acadêmicas, além de terem restrições à sua mobilização. Por
isso, não irão substituir as pesquisas realizadas por
empresas públicas, fundações ou autarquias. O programa de
parceria entre estas últimas e as universidades é salutar e
deve continuar. Mas o Governo não pode deixar acabar todo um
complexo estrutural, metodológico, laboratorial e de
recursos humanos que sempre colocou seus resultados a favor
do desenvolvimento social e econômico do Estado, facilitando
a vida do produtor rural, permitindo a viabilidade econômica
da agropecuária em muitas regiões - a exemplo do café no
cerrado, como bem demonstra a pujança econômica da cidade de
Patrocínio, por exemplo. Mais de R$300.000.000,00 em IcMS do
café de cerrado têm origem nas linhagens dos cafezais
implantados há 20 anos na Estação Experimental de
Patrocínio, que estão sujeitos a desaparecer a qualquer
momento no ritmo em que as coisas estão indo.
O Estado economiza, no mínimo, R$130.000.000,00 por ano em

ações sociais, evitando o êxodo de centenas de famílias do
Norte de Minas, que dali não mais precisam sair, porque a
EPAMIG conseguiu colocar à disposição dos agricultores uma
variedade precoce de algodão, driblando o inseto bicudo, que
normalmente coloca tudo a perder, atacando sistematicamente
as lavouras.
A agricultura tem duas expressivas facetas: a econômica e a
social. Uma não anda dissociada da outra, e ambas têm
importante valor para um governo, para um povo, para uma
sociedade. enfim.
Em recente entrevista, o renomado professor de economia

agrícola e atual Reitor de um instituto da Universidade de
Minnesota, EUA, Edward Schuh, que durante muitos anos
trabalhou no Brasil, deixa claro que, mesmo que a
agricultura não tivesse importância econômica, não
compusesse em grande parte o PIB e não agregasse tanto valor
na cadeia produtiva, constituindo-se no "agribusiness"
ainda assim a sua grande importância está em matar a fome, e
esse é um desafio dos governos. Enfatizao professor que o
mais importante ê que todo mundo coma. E uma atitude por
demais social. Talvez os hospitais e os postos de saúde não
estivessem tão cheios se a alimentação e a nutrição fossem
um pouco melhores. Talvez a baixa produtividade do
trabalhador e os acidentes de trabalho não fossem tão
alarmantes, se a alimentação fosse melhor em quantidade e em
qualidade.
Do lado econômico, evidencia o Prof. Schuh: 'No Brasil, a
estimativa de gastos com alimentação nas famílias de
estratos mais baixos de renda atinge até 80% do orçamento, o
que dá urna idéia da magnitude do efeito sobre o salário real
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e sobre a economia como um todo. Ora, para os alimentos
chegarem a preço baixo na mesa do consumidor, é
indispensável que haja um avanço tecnológico no áetor de
produção. Se o preço dos alimentos cai, isso equivale a um
aumento dos salários. Os alimentos são considerados bens-
salário. O aumento da produção agrícola melhora a
distribuição de renda, sem qualquer ânus para o desempenho
das exportações, pois não provoca alteração na relação
câmbio/salário.
Todavia, tudo isso, resumidamente, podemos afirmar que só
ocorre com avanço da tecnologia, o que vale dizer
investimento em ciência, tecnologia e pesquisa em geral-
0 Governador Eduardo Azeredo parece-nos consciente dessa
situação, haja vista a eleição da ciência e da tecnologia
como eixo estruturante de seu Governo, como consta no Plano
Plurianual analisado e votado por esta Assembléia.
Dentro desse espirito ousado e moderno, temos esperança de
que o Governador Eduardo Azeredo retome o invejável e
renomado nome que a pesquisa agropecuária mineira detém,
estando à frente deste complexo científico a empresa pública
de pesquisa EPAMIG, que nestes 21 anos de trabalho
apresentou espetaculares alternativas de exploração agrícola
nas mais diferentes e desafiantes regiões mineiras. Gostaria
de aproveitar os minutos que nos restam, Sr. Presidente,
para congratular-me com a EMBRAPA pela realização do
Seminário sobre Terras Acidas, acontecido há 15 dias, em
Belo Horizonte, quando se reuniram pesquisadores de 10
países. Foi um seminário que enalteceu a pesquisa
agropecuária brasileira e, principalmente, a mineira, porque
quem o coordenou foi o Centro Nacional de Pesquisa de Milho
e Sorgo, localizado na cidade de Sete Lagoas.
Gostaria também de evidenciar o lançamento de uma variedade
de soja - a "Minas Gerais" - pela Universidade Federal de
Viçosa, pela EMBRÁPA e pela EPAMIG, em Capinôpolis, no
Triângulo Mineiro. Basta dizer que sua produtividade é 18%
superior às variedades já existentes. E, se nós
substituíssemos os 600.000ha de soja por essa variedade,
haveria um aumento econômico na produção na ordem de
R$40.000.000,00. Esse é exatamente o valor da pesquisa.
Também foi lançado há um mês, pela EPAMIG e pela EMBRAPA,

na cidade de Conquista, uma variedade de soja que recebeu o
nome daquela cidade - soja "Conquista" -, que é tolerante a
doenças, sobretudo à doença "cancro da haste" que vem
dizimando a soja no nosso Estado e em outros Estados da
Federação.
Gostaria de terminar dizendo que um plano de estabilização
não se faz apenas pela âncora financeira, como estamos
assistindo, hoje, no Brasil. A inflação virou uma obsessão
mundial e os países, hoje, são avaliados conforme o índice
de inflação é alto ou baixo. Mas, índice de inflação se
abaixa, também, até mesmo com pesquisa em todas as áreas,
com ciência e tecnologia, porque esta é a forma estruturante
de uma nação crescer e se desenvolver. Muito obrigado.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima
Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Agostinho
Patrús; Srs. Deputados, membros da Mesa; Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, minhas senhoras e meus senhores, antes do
feriadão, aproveito essas últimas horas aqui, porque amanhã
estaremos em recesso parlamentar a fim de celebrar a Semana
Santa e a Páscoa, para dar uma pequena palavra a respeito
dos últimos acontecimentos do nosso Estado e de nosso Pais e
procurar, evidentemente, coaduná-los com a data, com o
feriado que iremos celebrar.
E bem verdade que muitos desconhecem o verdadeiro sentido
da Semana Santa, o verdadeiro sentido da Páscoa. Nessa
época, o comércio mostra claramente como as coisas estão
distorcidas neste mundo, que anda muito errado. O comércio
aproveita para vender ovos de páscoa, bacalhau, peixe e
vários outros produtos, que sobem de preço assustadoramente
nessa época -
Na verdade, a palavra páscoa significa libertação- A Páscoa
foi instituída há cerca de 1.500 anos antes de Cristo,
quando o povo de Israel vivia totalmente oprimido pelo
faraó. Tratava-se de um dttador, um déspota sanguinário, que
impingia a uma nação inteira um sistema de escravidão e
opressão. O povo de Israel recebia salários vis, que mal
davam para comer, morar e vestir. Mas ainda davam para
comer, morar e vestir. O faraó oprimia o povo de tal maneira
com os seus ídolos e falsas interpretações das verdades, que
o povo, escravizado, clamou a Deus. E Deus enviou um homem
chamado Moisés, que foi usado por ele de uma forma
maravilhosa. Após nove portentosos sinais, veio o último
sinal, que foi o sinal da morte. Deus anunciou que o anjo da
morte passaria e em toda casa haveria morte, sem distinção
de raça ou nação. Isso aconteceria porque aquele déspota
insistia em não deixar o povo livre para adorar -a Deus.
Moisés recebeu de Deus a revelação de que deveria falar ao
povo de Israel que cada família sacrificasse um cordeiro. O
sangue do cordeiro, que não poderia ter manchas ou máculas,
deveria ser aspergido nos umbrais da porta. Assim, as portas
das casas ungidas com sangue seriam respeitadas pelo anjo da
morte, estivesse ou não a família em estado de pecado, e
independentemente de cor ou raça. Mesmo se a família fosse
hebréia ou egípcia, caso houvesse sangue nos umbrais da
porta, o anjo não poderia entrar e matar. Naquela noite,
houve morte em todas as casas. Todo aquele que abriu a
madre, faleceu. Mas onde havia sangue nos umbrais da porta,
o anjo da morte não entrou.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, se há coisa certa e
certissima, mais do que votarmos algum projeto hoje, é que
todos vamos morrer. Se há uma coisa tão certa, corno dois
mais dois são quatro, é que tudo tem fim, tudo passa e todos
vamos morrer um dia. A terra tem um ciclo vital que,
evidentemente, vai passar D pó, não. E eterno. O apóstolo
chega a dizer que devemos atentar, não para as coisas que se
vêem mas para as coisas que não se vêem, porque as que se
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vêem são temporais. Até as estrelas passam. Os buracos
negros são estrelas que já se apagaram. O sol é uma estrela
que vai se apagar um dia, porque ele não é eterno. A morte
existe por causa do pecado.
Deus já fazia referência à libertação total daquilo que
escraviza o homem, por meio do sangue vicário de um
cordeiro. Queria libertar para sempre o homem e toda a
criação de Deus da corrupção e da morte. Deus envia seu
filho como cordeiro. Na época de Jesus Cristo, João Batista,
andando pelo rio Jordão, talvez lembrando-se do momento da
Páscoa, olha para o filho único de Deus e diz: 'eis o
cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo". Viria como
libertador, trazendo a nossa libertação.
Agora, vou entrar no assunto, apesar de tardiamente, uma

vez que já tomei quase todo o meu tempo.
Jesus iria anunciar que aquele que conhecesse a verdade
seria livre: "Conhecereis a verdade e a verdade vos
libertará". O povo dizia: não somos escravos, como seremos
libertados? Temos por pai Abraão. Não sabiam eles que eram
escravos da corrupção, do pecado, da ganância e escravos de
um sistema totalmente opressor, que impingia males, de cima
para baixo ou de baixo para cima. E falsa a sabedoria dos
homens que deixam o manancial das águas vivas, que é Deus e
a sua palavra, a Bíblia sagrada, e cavam para si cisternas
rotas, que não retêm as águas, como filosofias, esoterismos
e mil religiões, deixando a simplicidade da palavra de Deus.
Não somos escravos! Será que nosso Pais e nosso Estado não

precisam de libertação, que vem por meio do conhecimento da
verdade tão bem impressa e expressa na palavra de Deus? A
verdade que liberta; a verdade que livra não somente da
morte mas também da corrupção e da degeneração. Precisamos
ser livres; o nosso Pais precisa ser livre, porque o nosso
Brasil, reconhecemos, é um pais escravo, é um pais escravo
de uma política cega; é um pais escravo das trevas, haja
vista que repudiamos qualquer tipo de investigação ou CPI. O
Brasil é um pais escravo da ganância, que é comparável à
idolatria. Senhores, o Governo liberou, ontem, o preço da
gasolina. Houve cidades onde os aumentos chegaram até a 38%.
Isso é um absurdo! Que ganância é essa, que corrida
desesperada ao dinheiro é essa demonstrada por nossa
população? E isso é característica de todo o povo.
Para falar sobre coisas mais simples, gostaria de citar

exemplos ocorridos perto da Assembléia. Hoje eu almocei num
restaurante denominado 'Garfo Prateado", situado na Av.
Alvares Cabral, 725. E a segunda vez que almoço lá. Havia 25
pratos diferentes, com muitas verduras, e o preço era R$2,50
por pessoa, que pode comer à vontade. Apesar do baixo preço,
o restaurante ainda tem lucro de 30%. Que comida gostosa,
saborosa a R$2,50 por pessoa. No entanto, aqui em volta - e
o restaurante da Assembléia nem se fala - os preços chegam a
R$5,00, R$7,00, R$8,00, além da comida a quilo. Temos a
impressão de que até a comida fica ruim, porque parece que é
amaldiçoada, devido ao excesso de ganância; ganância que
também oprime o povo brasileiro com seus baixos salários,
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ameaça a estabilidade de qualquer moeda, e,
conseqüentemente, a segurança do povo, que confia na sua
estrutura. -
Entretanto, a culpa, na verdade, Srs. Deputados e senhores

que estão me ouvindo, quem sabe, por meio da televisão, no
nosso canal 40, não está em um só político. A culpa está em
toda a Nação, que é escrava.
Devemos entender o sentido da Páscoa, se desejamos ser
livres, porque não há uma pessoa que chegue a Ele querendo
ser livre e não seja libertado. Precisamos ser livres até
dessa cegueira espiritual que paira sobre todo o mundo,
fazendo o homem adulterar uma época como essa. O homem
deveria comemorar com alegria a morte d'Aquele que tomou,
por meio da cruz do Calvário, a punição que merecíamos, para
que tivéssemos a vida eterna, para nos libertar da mais
terrível condenação pelos nossos pecados, que é a morte, e
nos deu a vida eterna.
Entretanto, os homens se aproveitam dessa época para ganhar
mais dinheiro, para falhar, para dar vazão a todos os
interesses e intenções da carne, deixando de agradecer a
Deus pelo Cordeiro Pascal, porque Deus amou o mundo de tal
maneira que deu o seu filho unigénito, para que todo aquele
que n'Ele crê não pereça, não pereça em qualquer tipo de
condenação, de opressão ou de prisão, mas tenha a vida
eterna. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo

Schettino.
O Deputado Paulo Schettlno - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, imprensa, participantes das
galerias, gostaria de requerer desta tribuna - e também por
escrito ao Sr. Presidente da Mesa - que conste nos anais da
Casa o teor das matérias publicadas pela Associação dos
Delegados de Policia de Carreira do Estado de Minas Gerais -
ADEPOL - no jornal Estado de Minas', edição de 30/3/96,
expressando o posicionamento da entidade em face dos últimos
acontecimentos que envolvem a atuação do Secretário da
Segurança Pública, Delegado Santos Moreira da Silva, e, por
extensão, da própria Policia Civil mineira.
Na primeira matéria, intitulada 'A População Mineira", a
ADEPOL dá noticia da elaboração de um documento denominado
Notas para a Construção de um Novo Modelo para a Policia
Civil de Minas Gerais - Subsídios Panorãmicos para
Conhecimento do Excelentissimo Senhor Governador Eleito, Dr.
Eduardo Azeredo" • que é apresentado logo a seguir na
diagramação do jornal-
Esse documento, revelando alto descortino, fundado em
acentuada maturidade profissional, pertinente em todos os
sentidos, traça de forma sintética mas precisa o quadro
real istico por que passa a instituição.
Adverte a associação de classe dos Delegados de carreira
que "além do equipamento material da policia, os
investimentos na área devem se iniciar pelo profissional,
isto é, pelo homem, com a definição cristalina de uma
política salarial, educacional e de saúde, condições para a



;-fl
dignificação daqueles que convivem quotidianamente com a
anormalidade do crime". Logo adiante, assegura que "entende
que o Secretário deu os primeiros passos em direção ao que
foi proposto, mas o Governo precisa instrumentalizá-lo com
recursos politico-institucionais que acelerem o processo,
sob pena de deixá-lo exposto a ações de interesses escusas,
como já vem ocorrendo segundo o noticiário, além de expor a
própria comunidade a atentados como o das explosões (contra
o qual a entidade se posicionou publicamente) e o praticado
contra a vida de três menores desta Capital'.
A ÁDEPOL, já no manifesto encaminhado ao Governador do
Estado há quase um ano e meio, lista dez itens mencionando
anomalias e anacronismos a serem corrigidos e apresenta
sugestões, também em número de dez, que, desafortunadamente,
decorrido todo esse tempo, não merecem do Governo a atenção
e as providências decorrentes.
Os diletos colegas que acompanham nesta Casa o nosso
trabalho sabem da verdadeira pregação que vimos exercendo
para alertar o Governo a respeito das precarissimas
condições em que vivem os policiais civis e a própria
organização. Agora, tornada pública a posição da ÁDEPOL,
defendendo pontos de vista de absoluta consonância com o que
venho reclamando permanentemente desta e de outras tribunas,
em todas as oportunidades, fica evidenciada a procedência
das minhas advertências e das minhas reivindicações. , E essa
identidade de pensamento não é mera coincidência. E, sim,
uma inevitável convergência de opiniões que somente os
insensíveis não querem entender. Todas as classes policiais
e, tanto quanto elas, todos os segmentos da sociedade têm se
referido com freqüência a essa realidade perversa e
insustentável. A imprensa de modo geral tem veiculado essas
manifestações. Todos sentimos que está passando da hora de o
Governo adotar as providências necessárias a evitar o
agravamento irremediável da situação.
Nós, desta trincheira democrática, permaneceremos, mesmo

admitindo o risco de nos tornarmos extremamente enfadonhos,
alertando para as conseqüências dessa omissão, desse descaso
de quem pode minorar esse quadro vergonhoso e não exerce a
vontade política para inibi-lo e propor soluções.
E extremamente perigoso que continue se exercitando o
"deixa como está para ver como fica".
Fatos graves estão se sucedendo numa escalada preocupante e

sinalizadora e nada se faz para enfrentá-los, principalmente
na defesa da sociedade. Só não vê quem não quer. E,
lamentavelmente, estamos chegando á triste constatação de
que não se deseja equacionar e nem mesmo discutir possíveis
alternativas que se oponham à queda livre que a instituição
vem experimentando quando, pelos motivos abordados, não tem
como realizar a desejável prestação de serviços que lhe é
imposta.
Talvez o derradeiro alento, o último esforço para se

estabelecer uma sobrevida até que dias melhores possam advir
seja o envio a esta Casa por parte do Governo do projeto de
uma nova lei orgânica, que aqui será racionalmente examinado
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e, se houver a necessidade, aprimorado para se tornar
exeqüível - segundo estamos informados, encontra-se
elaborado e em fase final de acertos em sua redação-.
Aguardemos esperançosos essa possibilidade como um
autêntico bote salva-vidas na ocorrência de um naufrágio.
Que ele seja resistente o suficiente para sustentar a
instituição e, por conseqüência, servir condignamente à
sociedade civil.
Gostaria, por último, de alertar os nobres colegas desta
Casa sobre os lamentáveis episódios que vêm ocorrendo no
Centro Penitenciário de Goiás, onde há mais de 7 dias várias
pessoas, cerca de 18, foram tornadas reféns de presos que
ali cumprem pena, quando realizavam uma visita à
penitenciária. Entre os reféns, que sofrem profundos e
irreparáveis danos morais, se não se lhes impuserem também
danos físicos, estão o Presidente do Tribunal de Justiça,
vários Desembargadores, o Secretário de Segurança Pública
daquele Estado e o próprio Diretor do presídio, correndo
iminente risco de vida, o que causa constrangimento a todo
povo goiano.
Quando me oponho à aprovação do projeto de lei, em
tramitação nesta Casa, que propõe, praticamente, abrir as
portas de todas as dependências prisionais do nosso Estado,
faço-o movido pela experiência profissional de muitos anos
de convivência com essa realidade. Repito uma vez mais que,
afora inúmeros outros inconvenientes que já expus nas
reuniões das comissões que discutem o mencionado projeto,
avulta a circunstância de que o Estado não dispõe de infra-
estrutura para ensejar o cumprimento da pretendida norma,
além de já existirem legislações federal e estadual que
permitem essas visitas dentro de critérios absolutamente
razoáveis.
Apelo, pois, aos dignos colegas para que meditem bem antes
de propiciarem meios eficazes para a prática de ações
delituosas por parte daqueles que, em sua grande maioria,
nada têm a perder.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
para ilustrar e reforçar a singeleza das nossas palavras e
do assunto que resolvemos, hoje, abordar, e para demonstrar
a contundência do tema que vamos tratar, gostaríamos de
lembrar a famosa fábula de La Fontaine: "O Lobo e O
Cordeiro'.
Quando o todo-poderoso lobo, do alto de uma correnteza, a
todo momento sequioso por devorar a sua presa - o cordeiro
-, dizia que estava o indefeso cordeiro, lá embaixo, a
turvar a água que ele bebia lá em cima.
Isso serve para ilustrar as enormes diferenças sociais, a
opressão de ricos sobre pobres. Atualmente, na ordem
mundial, temos os países do Norte contra os do Sul. E,
ainda, poderíamos ilustrar essas palavras, lembrando a
teoria de Charles Darwin, no seu livro 'Strugle for Life", a
luta pela sobrevivência das espécies animais e até vegetais
desse planeta, onde os mais fracos têm que resistir
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bravamente às intérhpéries e às opressões da natureza, na
forma de luta entre as espécies, para que continuem
sobrevivendo. Essa é a história da humanidade, o mais fraco
lutando pela sobrevivência, o mais pobre rastejando, nesse
mundo vil, contra o dinheiro dos poderosos. Poderíamos dar
outros exemplos, como as ditaduras militares e civis que
oprimem as minorias, inclusive as minorias ideológicas, como
tivemos exemplo, na história recente deste Pais, no episódio
do Rio Centro, que desmascarou o poderio da ditadura, ou de
pelo menos alguns setores dela. Nesse periodo, quando
atentados eram praticados no Brasil e em outros países da
América Latina e do mundo todo, incriminavam-se, por tais
atentados, minorias ideológicas. No Brasil, houve o
desmascaramento de um desses atentados, quando, num acidente
de trabalho, dois oficiais do exército foram vitimados ao
carregarem bombas para explodir na reunião dos trabalhadores
no Rio Centro.
Ainda há pouco, o nobre colega Raul Lima Neto dizia da
opressão dos egípcios sobre o povo hebreu, história essa Que
se repete há milénios na humanidade. Os grandes impérios
oprimindo outros povos.
Em nosso Pais, temos exemplos de cidades maiores oprimindo
cidades menores. Em Minas Gerais, até há pouco tempo,
tínhamos o exemplo da arrecadação tributária concentrada nas
mãos dos municípios maiores, em detrimento de um
desenvolvimento social e econômico harmônico, se essa renda
pudesse ser distribuída para os municípios mais pobres.
Graças a um projeto de lei do Executivo, cognominado
"Projeto Robim Hood", foi possível distribuir aos municípios
menores parcelas maiores das rendas tributárias dos
municípios maiores.
No equilíbrio universal, temos os exemplos dos astros mais
poderosos atraindo os menores. Muitos deles se tornam seus
satélites naturais.
Lembramos da estrutura política de Minas Gerais, com essa

situação de consórcio de municípios, quer no plano de saúde
como no associativismo de municípios, nos quais os menores
ficam à mercê dos maiores.
Quando Prefeito do Município de Muzambinho, tive a ousadia
de me rebelar contra esse associativismo de prefeituras,
deixando de contribuir para tal-
Até hoje continua esse associativismo dos municípios, no
qual tudo se concentra na cidade maior. Não se procura a
harmonia de redistribuir para os municípios menores. Nos
consórcios de saúde, temos manifestado essa preocupação a S
Exa. , o Secretário Guerra, para que tenha cuidado, para que
os municípios maiores não açambarquem os menores.
Falamos tudo isso para chegar ao ponto que queriainos, para
falar no mundo esportivo, particularmente no mundo do
futebol, no qual a opressão dos mais fortes sobre os mais
fracos é uma constante. Vemos, por este Pais afora, os
clubes pequenos, alguns de capitais, a maioria interiorana,
que labutam para manter a estrutura profissional no futebol
e que vêem tudo se perder quando se defrontam com os grandes
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times, que são beneficiados e favorecidos pelos árbitros,
verdadeiros ditadores nos campos, senhores absolutos dos
estádios que, á revelia das multidões de torcedores e dos
próprios jogadores de futebol, impõem uma autoridade
despótica sobre os jogadores. Estes, que não são
"santinhos", mas vivem da profissão e dela necessitam para
viver, ficam sob o despotismo desses juizes, que lhes dizem
os maiores Impropérios dentro do campo. Mesmo assim, são
acobertados pelas entidades desportivas, principalmente
pelas federações e, até, pelos tribunais de justiça
desportiva.
Já tivemos oportunidade, Sr. Presidente, Srs. Deputados, de
militar no mundo do futebol, disputando a 3a divisão de
profissionais de Minas Gerais, com o clube de nossa cidade.
Vimos quanta opressão paira sobre os pequenos. Dentro desse
contexto, aproveito o ensejo para encerrar, deixando meu
protesto pelo acontecimento do último domingo quando um juiz
de futebol, foi trazido de São Paulo, em menosprezo aos
árbitros de Minas Gerais, para causar a opressão do mais
forte sobre o mais fraco.
Americano que sou, não para bajular o nosso Governador
Eduardo Azeredo, porque tenho outras afinidades com ele,
pois vim de uma família militante do P50, pessedista como
seu pai, estou aqui para defender o América Futebol Clube.
Mas, um juiz de futebol vem para Minas Gerais e, em poucos
minutos, consegue dar uma penalidade máxima contra o time do
América, e, na sua cobrança, jogadores do Atlético invadem a
área proibida e ele não reverte o lance. Cinco minutos
depois, manda que seja revertida uma penalidade máxima para
o gol do América e, na repetição, o jogador, afetado
psicologicamente, erra o lance. E, o placar final de 3 a O
não estampa, com fidelidade, o jogo em todo o seu
transcurso, O América foi altaneiro no primeiro tempo. Jogou
uma partida formidável e, detalhes como esse da penalidade
máxima, podem ter influído no resultado final. Isso a
imprensa e os torcedores fanáticos não vêem.
Tudo isso falamos para denunciar aqui a opressão milenar na
humanidade, do mais forte sobre o mais fraco. Muito
obrigado.

Registro de Presença
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Esta
Presidência, com satisfação, cumprimenta a todos que se
encontram nas galerias, registrando com entusiasmo a
presença das maiores lideranças da cidade de Várzea da
Palma, especialmente o Sr. Ataides Ribeiro.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
lg 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.

Palavras do Sr. Presidente
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A Presidência informa ao Plenário que, nos termos do

disposto no art. 209 do Regimento Interno, encerra-se hoje,
dia 3, o prazo de três dias para apresentação de emendas á
Proposta de Emenda à Constituição nQ 24/96, do Deputado
Sebastião Navarro Vieira e outros.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Marco Régis - sua recondução ao cargo de líder da Bancada do
PPS (Ciente. Publique-se. Cópia às Lideranças e à Gerência-
Geral de Apoio às Comissões.); Wanderley Ávila (2) -
falecimento do Sr. Dionisio Vieira Silva e da Sra. Conceição
Palma, em Pirapora; e Simão Pedro Toledo - falecimento do
Sr. Antônio Garcia Coutinho, em Pouso Alegre (Ciente.
Oficie-se); e pela Comissão de Justiça - rejeição, na 37a
Reunião Ordinária, do Requerimento nQ 1.109/96, do Deputado
Durval Angelo (Ciente. Publique-se.)

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, segunda-feira, dia 8, às 20 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 21a REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM
25 DE MARÇO DE 1996, DESTINADA AO CICLO DE DEBATES COM O

TEMA LEGISLAÇÃO ELEITORAL
Presidência do Deputado Agostinho Patrús

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ata - Composição da
Mesa - Registro de presença - Destinação da reunião -
Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Ministro Carlos
Mário da Silva Veiloso - Palavras do Desembargador Sebastião
Helvécio Rosenburg - Palavras do Sr. Paulo Eduardo Almeida
de Mello - Palavras do Deputado Ermano Batista - Palavras do
Sr. Coordenador - Debates - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem a esta reunião os seguintes Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Maria José Haueisen - Ermano Batista - Antônio
Júlio - Ajalmar Silva - Almir Cardoso - Bilac Pinto -
Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber
Carneiro - Dilzon Melo - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Elmo
Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo
Santanna - Glycon Terra Pinto - João Batista de Oliveira -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique -
Kemil Kumaira - Marcelo Cecé - Maria Olivia - Mauri Torres -
Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Sebastião Helvécio - Simão Pedro
Toledo.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As lShlSmin,

a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
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Com a palavra, a Sra. 2a-Secretária, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

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

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - Estão abertos os trabalhos do Ciclo de
Debates sobre Legislação Eleitoral. A Presidência convida
para tomar assento à mesa o Exmo. Sr. Ministro Carlos Mário
da Silva Veiloso, Presidente do TSE; o coordenador dos
debates, Deputado Bonifácio Mourão; e os debatedores,
Desembargador Sebastião Helvécio Rosenburg, jurista Paulo
Eduardo de Almeida Mello e Deputado Ermano Batista.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - Esta Presidência deseja realçar a

presença, neste Plenário, do ex-Senador e ex-Deputado Murilo
Badarã e do ex-Deputado Cicero Dumont, que sempre
emprestaram suas inteligências e lideranças a esta Casa.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se a presente reunião à
realização do Ciclo de Debates sobre Legislação Eleitoral,
que conta com a participação do Ministro Carlos Mário da
Silva Velloso, Presidente do TSE; dos debatedores,
Desembargador Sebastião Helvécio Rosenburg, Presidente do
TRE-MG, jurista Paulo Eduardo de Almeida Mello e Deputado
Ermano Batista; e do coordenador dos debates. Deputado
Bonifácio Mourão.

Palavras do Sr. Presidente
A Assembléia de Minas, por meio dos ciclos de debates, tem
trazido a exame temas de relevância na conjuntura nacional.
Durante encontros abertos ao público, corno o que ocorre
nesta tarde, parlamentares, especialistas e autoridades de
diferentes áreas são convidados a alimentar, com sua
experiência e seus conhecimentos, discussões fecundas, que
contribuem para a formação política dos cidadãos. Ao
possibilitar momentos como este, a Casa pretende contribuir
para que os mineiros se sintam cada vez mais chamados a
participar da vida deste Estado e do Pais com a consciência
de quem é co-responsável pelos destinos da comunidade.
O livre debate das idéias e a alternância no poder são o
oxigênio da democracia Esses dois princípios se associam
nesta reunião, cujo objetivo é aprofundar o estudo da
legislação eleitoral, especialmente daquela que regulará o
próximo pleito.
Com a mesma finalidade, elaboramos a publicação "Eleições
Municipais 96 e Partidos Políticos, que contém os
dispositivos da Constituição da República e as principais
leis complementares e ordinárias relacionadas com matéria
eleitoral. O volume traz ainda as mais recentes resoluções
do TSE.
Se há um processo que, por sua própria natureza, deve
revestir-se da máxima transparência é o da escolha de
governantes e de parlamentares. Fraudá-lo, perturbá-lo,
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torná-lo, a qualquer título, tendencioso equivale a
apunhalar a democracia pelas costas.
Entretanto, para a normalidade e a lisura de um pleito não
são suficientes a seriedade, o empenho e a eficiência das
autoridades eleitorais. Disso temos tido sobejas provas a
cada vez que o povo vai às urnas. E preciso ainda o amplo
conhecimento da legislação eleitoral pelos candidatos, pelas
lideranças partidárias e comunitárias e pelos cidadãos em
geral. Só assim se despertará um maior interesse pelas
eleições e se fará de cada brasileiro um guardião zeloso da
legitimidade delas.
Nosso expositor. Ministro Carlos Mário da Silva Velloso,

encarna como ninguém o exemplo de uma existência sintonizada
com o ideal da justiça. Filho de magistrado, bastaria a
brilhante trajetória na magistratura para consagrá-lo. Não
contente com isso, fez com que seu testemunho despertasse
nos próprios filhos a vocação sublime para o Direito.
Professor, formou gerações inteiras de profissionais
competentes e respeitados. Luminar das letras jurídicas
nacionais, eleva o nome de Minas, integrando, de forma
destacada, o patrimônio espiritual deste Estado.
Como debatedores, encontram-se conosco, na tarde de hoje, o
Desembargador Sebastião Helvécio Rosenburg, um dos mais
destacados nomes da magistratura mineira e professor
talentoso, e o Dr. Paulo Eduardo Almeida de Mello, advogado
militante, professor e membro atuante e destacado da OAB-MG.
Figura ainda entre os debatedores o nobre colega Deputado
Ermano Batista, que por duas legislaturas consecutivas vem
emprestando o brilho de sua inteligência e de seu profundo
conhecimento jurídico aos trabalhos desta Assembléia.
Temos a certeza de que este ciclo de debates terá um papel
importante, ao permitir que sejam mais conhecidas as
novidades da legislação que vai reger as próximas eleições,
ao possibilitar o esclarecimento de dúvidas e, até, quem
sabe, ao produzir propostas para uma reforma abrangente do
sistema eleitoral, que se faz mais e mais urgente.

Palavras do Ministro Carlos Mário da Silva Vel 1050
O Sr. Presidente - Neste momento, esta Presidência passa a
palavra a quem estamos ansiosos por ouvir, S. Exa. o
Ministro Carlos Mário da Silva Velloso, Presidente do TSE.
Com a palavra, o Ministro Carlos Mário de Silva Velloso.
O Ministro Carlos Mário da Silva Velloso - Exmo. Sr.
Deputado Agostinho Patrús, Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr.
Desembargador Sebastião Helvécio Rosenburg, Presidente do
TRE-MG, que hoje reparte comigo a responsabilidade desta
exposição; Dr. Paulo Eduardo de Almeida Mello, que também
reparte comigo a responsabilidade desta reunião; Srs.
Deputados que compõem a Mesa, Srs. Deputados, senhores
professores, Srs. Secretários de Estado, senhoras e
senhores, é sempre muito bom retornar ao seio e ao convívio

a de nossa gente. O Ministro Gonçalves de Oliveira, numa
g palestra que proferiu em Belo Horizonte, quando ocupava a

Presidência do STF, disse que, nos momentos de angústia, nos



88

momentos mais difíceis que vivia, numa época conturbada no
STF, voltava a Minas em pensamento. Voltava aos conselhos
dos coestaduanos. Inspirava-se em Minas. Esta é uma grande
verdade: nos momentos mais difíceis que passamos, é para
Minas que voltamos nossos olhos. Estas montanhas misteriosas
e essa gente boa, fidalga e correta nos inspiram, e as
dificuldades se vão. Por isso, é com grande alegria que
retorno à minha terra, à minha gente, para conviver com
elas.
Não haveria lugar melhor para o Presidente do TSE senão
esta Casa, augusta Casa,augusta Assembléia Legislativa
daqueles que representam o povo do meu Estado. Aqui,
encontro também os meus representantes, porque nunca me
afastei de Minas e mantenho aqui o meu domicilio eleitoral.
São essas minhas primeiras palavras de agradecimento ao
eminente Presidente Agostinho Patrús pela honra do convite,
por ter me proporcionado esta imensa alegria de estar
convivendo com minha gente e com meu povo.
Devemos falar-lhes a respeito da legislação eleitoral. E

certo que vamos nos fixar na legislação eleitoral, que vai
reger as eleições municipais que ocorrerão no Brasil neste
ano de 1996. Vamos nos fixar na legislação eleitoral, na Lei
nQ 9.100, em outras disposições e, agora, em outras
resoluções do- TSE. Todas as resoluções de porte ainda estão
sendo debatidas, examinadas e discutidas. Em 1994, indicado
pelo então eminente Presidente do TSE, Ministro Sepúlveda
Pertence, para relator das eleições de 1994, achei que nós,
os Juizes, deveríamos nos abrir um pouco mais e buscar com
representantes da sociedade alguma ajuda. Convocamos, então,
jornalistas, publicitários e lideres partidários e
Passávamos manhãs inteiras discutindo e buscando as
experiências dessas pessoas. Isso resultou em algo muito
bom. Tanto foi bom que o legislador de 1995, ao elaborar a
Lei nQ 9.100, estabeleceu, como obrigação, a troca de idéias
de Juizes com lideres partidários. De modo que, no próximo
dia 27, vamos nos reunir com lideres partidários. A imprensa
também estará presente. Muita coisa discutida talvez não
entre nas instruções; outras coisas sofrerão reformulação,
diante dessa troca de experiência.
Persistimos nessa idéia de buscar apoio e ajuda na
sociedade. Quando de minha posse na Presidência do TSE, no
dia 6/12/94, disse que iria convocar juristas e cientistas
brasileiros, bem como técnicos em informática, e que, numa
grande comissão, trabalharíamos pelo Brasil. Assim fizemos.
Uma grande comissão de juristas, de cientistas políticos e
de técnicos em informática foi constituída. A mídia
denominou-a de Comissão de "Notáveis". Vejo, aqui, alguns de
seus integrantes, que nos deram grande ajuda. Esses
trabalhos estão, hoje, com o Congresso Nacional. Eles foram
entregues ao Presidente da Câmara, ao Presidente do Senado e
ao Presidente da República. Esses trabalhos cuidam, por
exemplo, dos partidos políticos, da reforma partidária, do
sistema eleitoral.
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Entendemos que o sistema proporcional prestou serviços,

mas, infelizmente, ele se comprometeu com os abusos do poder
econômico, com os abusos de autoridade e do poder político.
E hora, portanto, eu dizia e digo cada vez com mais
entusiasmo, de pensarmos no voto distrital, no voto
distrital misto, por exemplo.
Cuidamos, também, das campanhas eleitorais, dos
financiamentos de campanhas e da informatização do voto.
Quando falávamos em informatização do voto para a Comissão
de "Notáveis" muitos achavam que sonhávamos porque seria um
processo muito caro e por haver um certo pessimismo em
relação ao povo. "O povo não sabe lidar com o computador,
com a máquina. Temos muitos analfabetos." Que tolice O
analfabeto pode não saber ler nem escrever, mas ele escuta
rádio, vê televisão, trabalha, recebe salário, faz compra em
supermercado. Portanto, conhece números- Hoje, trouxemos
para os senhores o protótipo da máquina de votar. Os
senhores vão verificar como a imaginação brasileira pôde
produzir uma máquina que alia baixo custo à simplicidade. Eu
não poderia deixar de começar minha fala, nesta Assembléia,
com o meu povo, sem fazer esta pequena prestação de contas.
Vamos ver a Lei nQ 9.100, que vai regular as eleições
municipais de 1996. Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores
serão escolhidos, estabelece a lei, no dia 3/10/96. Talvez,
pela primeira vez, não será num feriado, num dia santo, num
domingo ou num sábado. Vai cair num dia de semana. Todos os
municípios brasileiros, portanto, terão eleições no dia
3/10/96. Também os municípios criados até 31/12/95 terão
eleições para Prefeitos. Vice-Prefeitos e Vereadores. Nos
municípios com mais de 200 mil eleitores, a eleição para
Prefeito vai exigir maioria absoluta, ou seja, estará eleito
aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Isso quer
dizer que se desprezam os votos em branco e os nulos. Nos
municípios em que não há 200 mil eleitores, será eleito o
que obtiver a maioria simples. Com  relação aos Vereadores,
serão eleitos os mais votados, de acordo com o número de
vagas e com a proporcionalidade partidária.
Os Vereadores e Prefeitos eleitos tomarão posse no dia
1Q/1/97.
As legislações aplicáveis a essas eleições, na síntese das
sínteses, serão: em primeiro lugar, a Lei nQ 9.100, de
29/9/96; a Lei Complementar np 64, de 1990, que é a Lei das
Inelegibilidades; o Código Eleitoral; a Lei nQ 9.096, de
1995, que revogou a Lei Orgânica dos Partidos Politicos, com
as alterações da Lei nQ 9.259, de 9/1/96 Evidentemente que,
pairando sobre tudo isso, está a lei das leis: a
Constituição brasileira de 1988.
Os partidos que disputarão o plano eleitoral serão aqueles

que registraram seus estatutos até o dia 31/12/95. A lei que
altera a nova lei partidária substitui "registro" por
"anotação" no TRE e, em nome da autonomia partidária, ela
praticamente retirou da Justiça Eleitoral a função de
controle que tinha sobre os partidos políticos. Não sei se
tal medida favorecerá os partidos políticos, porque esses
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tinham, na Justiça Eleitoral, uma aliada, um órgão que, nos
momentos de dificuldade, com simplicidade, resolvia
problemas, mesmo os internos, dos partidos políticos. Ainda
agora fui procurado por um líder partidário, em Brasilia,
que estava com uma medida cautelar articulada para ajuizar.
Disse-lhe que a distribuiria, mas o adverti para o fato de
que a situação seria diferente, pois, em nome da autonomia
partidária, a Justiça Eleitoral não iria interferir. Disse-
lhe que aquele seria o "leadcase". Ele me perguntou que
órgão deveria procurar e eu lhe disse que poderia procurar a
justiça comum, que, não sendo especializada nesses temas,
provavelmente, seria mais demorada. Porém, assim quiseram os
líderes partidários, e assim agiremos. Essa medida,
portanto, será o "leadcase".
O domicílio eleitoral é condição de elegibilidade, e a
filiação partidária também. O domicilio eleitoral será
exigido a partir de 15/12/95, assim como a filiação
partidária. No caso dos municípios criados após 31/12/95,
como a questão poderia ser equacionada? Nesses municípios, o
domicilio eleitoral será comprovado pela inscrição nas
seções eleitorais que funcionam dentro dos limites
territoriais do mesmo município.
Se ocorrer fusão ou incorporação de partidos após o dia
15/12/95, deve-se observar a data da filiação ao partido
original-
Com relação â escolha dos candidatos, em deliberação sobre
coligações determina-se que essas deverão ocorrer de lg a
30/6/96. O registro dos candidatos será feito até o dia
5/7/96. Nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de
transferência, corno estabelece a lei, no art. 73, será
recebido nos 150 dias anteriores à data da eleição.
Podemos fixar, então, o dia 5/5/96. A lei eleitoral admite

as coligações, mas faz algumas restrições. O ideal seria que
não permitisse coligações na eleição proporcional,
entretanto permite, desta forma: "Serão admitidas e
celebradas conjuntamente para as eleições majoritária e
proporcional. E integradas pelos mesmos partidos ou se
celebradas para as eleições majoritárias'. Então, a
coligação deve ocorrer para ambas as eleições, majoritária e
proporcional, ou apenas para as eleições majoritárias. O
número de candidatos também foi reduzido pela Lei nQ 9.100.
Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a
Câmara Municipal até 120% do número de lugares a preencher.
O art. 11 estabelecia novidade nos fl l Q e 2Q, quer dizer,
no 1g, a respeito dos partidos ou coligações, que o número
de candidatos poderia crescer tendo em vista a representação
na câmara Federal. 'Os partidos por coligações poderão
acrescer ao total estabelecido no "caput" candidatos na
proporção que corresponda ao número de seus Deputados
Federais na forma seguinte: de O a 20 Deputados, mais 20%
dos lugares". Então, em cinco incisos estabelecia formas de
acrescer o número de candidatos. E no f 2Q, diz: "Para os
efeitos do parágrafo anterior, tratando-se de coligação,
serão somados os Deputados Federais dos partidos que o
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integram. Se dessa soma não resultar mudança de faixa, será
garantido à coligação o acréscimo de 10% dos lugares a
preencher". O Supremo Tribunal Federal, entretanto; na Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 1,355, suspendeu esses
dois dispositivos legais. Então, teremos no "caput" do
artigo: "Cada partido ou coligação poderá registrar
candidato para a Câmara Municipal até 120% do número de
lugares a preencher." Diminuiu, portanto, relativamente às
eleições passadas. Então, ficou apenas nisso.
O 3Q trouxe uma grande novidade ao dizer que, no mínimo,
20% das vagas de cada partido ou coligação deverão ser
preenchidos por candidaturas de mulheres. Inúmeros são os
juristas que deram entrevistas sustentando a
inconstitucionalidade desse dispositivo. Pessoalmente - e
assim me manifestei num debate acadêmico que houve no Rio de
Janeiro-, acho que não é inconstitucional. Por que penso
assim? E que, como todos sabemos, as mulheres sofreram
discriminação, passaram por preconceitos durante muitos e
muitos anos em nosso Pais e em todo o mundo. As mulheres só
ganharam o direito de votar com o Código Eleitoral de 1932.
Então, essa é uma forma de compensar os anos de
discriminação. Os americanos passaram por isso também, com
relação aos negros e ás mulheres. Hoje, essa situação está
praticamente sendo posta de lado nos Estados Unidos, mas
durante muitos e muitos anos, teve vigência legislação que
concedia preferência para as mulheres e os negros em
empregos e em matriculas nas universidades. Não tenho
conhecimento, também, de nenhuma declaração de
inconstitucionalidade desse dispositivo.
O certo é que, no campo do direito constitucional, devemos
raciocinar em termos de constituição real. Constituição real
e constituição formal. Constituição formal ajustada à
constituição real. O Tribunal Constitucional Alemão, ao
julgar as questões de inconstitucionalidade, costuma
proferir aquilo que eles chamam de apelo ao legislador: o
Tribunal se manifesta sobre um dispositivo assim. Essa norma
ainda não é inconstitucional, mas virá a ser dentro de pouco
tempo. Então, apelamos ao legislador para que ele a altere.
E o caso, por exemplo, das pensões deixadas pelas mulheres
para os homens, que não seria automática, tal qual ocorria
com as pensões dos homens para as mulheres. Nesses termos,
penso que não há inconstitucionalidade nesse dispositivo.
Será admitida a substituição de candidatos em caso de
renúncia, morte, indeferimento ou inelegibilidade. O prazo
para substituição, então, inicia-se após o prazo de
registro. Será a partir do dia 6/7/96, e para vereador, até
4/7/96- Essa substituição, na ordem jurídica anterior, na
lei orgânica dos partidos políticos, era estabelecida em
normas da lei que cuidadosamente estabelecia essa hipótese.
Hoje não, as regras para substituição estarão nos estatutos
dos partidos, tendo em vista a autonomia partidária
conferida pela Constituição e, agora, reforçada pela nova
lei partidária.
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A identificação dos partidos: a justiça eleitoral deverá
disciplinar a identificação dos partidos e de seus
candidatos no processo eleitoral. Aos partidõs fica
assegurado, no processo, o direito de manter os números
atribuídos á sua legenda na eleição anterior. E, ao
candidato, nessa hipótese, o direito de manter o número que
lhe foi atribuído na eleição anterior para o mesmo cargo.
Candidatos de coligações: nas eleições majoritárias O
registro poderá ser com o número da legenda do seu partido.
Eleições proporcionais: serão inscritos com o número da
série do respectivo partido. Então, teremos o número do
partido participando do número do registro do candidato.
Agora, vou falar sobre algo que muito me entusiasma, que é
o sistema eletrônico de votação e apuração. Retorno às
considerações iniciais, quando dizia que pedimos a
colaboração de eminentes juristas brasileiros, eminentes
cientistas políticos, grandes técnicos em informática. Aqui,
no nosso Estado, buscamos vários nomes que nos deram grande
ajuda nessa comissão. Conseguimos elaborar normas que foram
submetidas e aprovadas pelo Congresso Nacional e, portanto,
hoje integram a Lei nQ 9.100. Criamos o protótipo, a máquina
de votar, a urna eletrônica. Ela foi imaginada pelos
técnicos da Justiça Federal. Já terminamos a licitação e por
isso podemos falar sobre a máquina, porque três empresas
disputaram a licitação e uma delas, como acontece em
qualquer concurso, ganhou. Felizmente, fizemos uma licitação
transparente, e as empresas que a disputaram fizeram questão
de acentuar isso. Constitui uma comissão de fiscalização de
apoio, integrada por renomados técnicos, pelo representante
da OAB, pelo Conselho Federal do Ministério Público Federal,
enfim, tudo com a maior transparência. Essa licitação
acabou. A máquina já está sendo fabricada. A máquina é
brasileira. Mais do que isso, é da Justiça Federal. Alia
simplicidade a baixo custo.
De fevereiro até agosto, trabalhamos nesse projeto.
Designamos colegas nossos para ir aos Estados Unidos
conhecer o sistema de votação - o nosso Secretário de
Informática, o Dr. Camarão, também esteve lá - visitar
fábricas de máquinas de votar e indústrias que cuidam
especificamente disso. Eles voltaram nos informando que a
máquina de votar norte-americana custa de US$6.000,00 a
US$10.000,00.
Ficamos preocupados porque, se falássemos em US$10.000,00

por máquina, não sei se conseguiríamos esse dinheiro, esses
recursos. Então, nos convencemos de que teríamos de pensar
numa máquina barata, de baixo custo. Claro que com alta
tecnologia, baixo custo e com simplicidade. A máquina
americana é também muito complexa. Tão complexa que, às
vezes, precisa-se de um funcionário para auxiliar o eleitor,
o que, no Brasil, não poderá ocorrer jamais, tendo em vista
que o voto secreto é um dos nossos fetiches. E é bom que
seja assim.
Pois bem. A máquina que ganhou a concorrência vai custar

R$945,00. Menos de 1/10 do preço da máquina norte-americana



;-fl
Além disso, fizemos as normas e o Congresso aprovou. De modo
que - está expresso na lei - que o TSE poderá autorizar os
TREs a usarem em uma ou mais zonas eleitorais o sistema
eletrônico de votação e apuração.
Pensamos que deveríamos estabelecer um critério. Achávamos
- e sempre achamos - que não seria possível informatizar o
Brasil de uma só vez, porque a informatização é um passo
realmente difícil. Então, vamos fazer gradualmente. Brincava
muitas vezes na comissão e na Corte, dizendo o seguinte: sou
de um Estado cujos habitantes não põem o chapéu acima do
alcance da mão. Assim são os habitantes de Minas Gerais.
Então, por que não começar gradualmente?
Começaremos pelas Capitais. Nelas há boa eletricidade.
Vamos começar pelos municípios que têm mais de 200 mil
eleitores, porque neles há boa eletricidade. Estou falando
em eletricidade, porque ela é um problema sério na
informática. Aqui, a informática se desenvolveu muito e a
acumulação de energia química não teve desenvolvimento
significativo. O problema está aí, nos celulares que os
senhores usam, por exemplo. A bateria do celular não dura
grande tempo. isso é comum com relação á energia química.
A máquina deverá ter uma bateria. Claro, para o caso de
haver falta de luz. Não temos ainda condições de criar uma
bateria para ser utilizada em uma eleição que dura de 8 ás
17 horas. Muitos e muitos municípios brasileiros não têm
ainda eletricidade. E muitos e muitos a têm de forma
deficiente. Então, vamos apostar que, a partir de 1998 até o
ano 2000, a energia química já se tenha desenvolvido. Vamos,
então, estabelecer um plano e fechar o processo de
informatização com a eleição municipal no ano 2000.
Começamos com a eleição municipal de 1996 e terminamos com a
eleição municipal do ano 2.000. Assim foi estabelecido, de
modo que vamos autorizar, ou melhor, praticamente já
autorizamos a eleição informatizada nas Capitais e nos
municípios com eleitorado superior a 200 mil pessoas. Aqui
em Minas isso significa dizer que teremos eleição
informatizada em Belo Horizonte, Contagem, Juiz de Fora e
Uberlândia. Serão, portanto, quatro municípios com eleição
informatizada. No Brasil, serão 62 - 26 capitais e 26
municípios. Isso corresponderá a cerca de 30 a 35 milhões de
votos. Sempre ouvi falar em democracia de massa e só fui
entender isso depois que entrei para o TSE. Os senhores
imaginam: 100 milhões de eleitores. Nesses encontros
internacionais que tenho mantido com representantes de
organismos eleitorais, quando falo que temos 100 milhões de
eleitores, todos ficam de boca aberta. isso é democracia de
massa. Os americanos têm mais eleitores que nós, mas, como o
voto lá é facultativo, muitas vezes votam em uma eleição
presidencial menos americanos que brasileiros, como ocorreu
na eleição presidencial de 1994. Então, será assim em 1996.
A votação será pelo número do candidato ou da legenda
partidária. Quero, inclusive, prestar uma homenagem ao
Congresso Nacional, que, compreendendo a importância da
informatização, abriu mão de algo que está arraigado na
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cultura eleitoral brasileira, o voto pelo nome, até mesmo
pelo apelido do candidato. Abriu mão, porque não épossivel
fazer eleição informatizada pelo nome, somente por número.
Na eleição majoritária, o painel vai conter o retrato do
candidato. O sujeito é admitido na seção e identificado
pelos meios tradicionais. Já temos um projeto para
informatizar também a identificação do eleitor, mas isso
ficará para um segundo tempo, pois custa muito dinheiro.
Acho que vale a pena fazê-lo em conjunto com a Presidência
da República, o Ministério do Planejamento e o Itamarati.
Estamos negociando um empréstimo no BIDE. Devo seguir para
Washington nesses próximos dias, a fim de levar aquilo que
chamo de endosso do Poder Executivo ao nosso projeto E uma
experiência nova no Brasil, o Poder Judiciário estar
negociando com organismos internacionais. Mas por que não
fazermos isso? Por que não? Judiciário também é governo. E
claro que temos que seguir as regras tradicionais. Para
qualquer empréstimo o Chefe de Estado é que tem que assinar,
mas estamos levando, agora, a carta de adesão, de
concordância do Poder Executivo com nosso projeto, que é
exigida pelo Banco. Estamos pleiteando um grande empréstimo
a fim de informatizarmos a identificação dos eleitores. Cem
milhões de eleitores brasileiros serão recadastrados. Cada
um receberá um titulo de eleitor nos moldes de um cartão
eletrônico. Naquela tarja estará o retrato do eleitor.
Passa-se o cartão na máquina e surge na tela o retrato do
eleitor com sua identificação, o registro geral, o tipo de
sangue, enfim, com todas as informações consideradas
importantes para sua identificação. Isso ficará para um
segundo tempo, para nossos sucessores. Já estamos negociando
esse empréstimo, e parece-me que está multo bem encaminhado.
Então, o eleitor é identificado tradicionalmente. Esse
processo demora um pouco, porque há uma folha de votação que
ele tem de assinar.
O titulo dele é digitado em um comando fora da cabine pelo
Presidente ou por qualquer outro componente da Mesa. Se ele
está inscrito naquela seção, a máquina o admitirá para
votar. Ele ingressa na cabine e digita o número do candidato
a Prefeito na eleição majoritária. Conforme os senhores
viram, na eleição majoritária pode-se votar pelo número do
partido. Imaginemos que o partido tenha o número - vou dizer
um número que não existe - 80. Ele digita o oito e o zero,
então aparece no painel o retrato do candidato, o nome e o
partido. Se aquele é o candidato escolhido, ele aciona uma
tecla verde; confirma". Se não, há uma tecla vermelha:
"corrige", que faz tudo retornar à estaca zero. Se
admitirmos que é naquele Candidato mesmo que ele quer votar,
ele aperta a tecla "confirma" e parte para a eleição
seguinte. Conforme os senhores viram na identificação dos
partidos, o eleitor terá o número do partido e o do
candidato, porque ele pode votar apenas na legenda, de
acordo com o texto da lei. Isso está divulgado numa ampla
campanha pelo Brasil, nos "shoppings", nas igrejas, nos
supermercados, enfim, nos locais onde existir concentração
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de pessoas. Então, o eleitor digita o número do partido, se
quiser votar apenas na legenda. Se quiser fazer o voto
normal, digita o número do partido e o do candidato.
Aparecem na tela o nome e o partido e o eleitor confirma ou
corrige o voto. Acaba ai. Nesse exato momento, a máquina
imprime o voto e o atira numa urna acoplada a ela. E aquela
máquina que está ali, os senhores podem ver. E um protótipo,
mas vai haver aperfeiçoamentos ainda. O voto acaba ai.
Penso que para o analfabeto será mais fácil, porque ele -

conforme já disse - trabalha, recebe salário, faz compra em
supermercado, conhece números. Ele pode levar o número
escrito na mão, num papel, mesmo porque na cabine haverá os
nomes e os números dos candidatos.
Existe essa impressão do voto no cartão, porque, se
quiserem fazer uma conferência depois ou se houver
impugnação do resultado, facilita conferência dos
comprovantes físicos com o disquete. As 17 horas, encerra-se
a eleição. Se não há mais nenhum eleitor para votar, o
representante da Mesa aciona um dispositivo da máquina, que
tem uma impressora acoplada. Naquele exato momento, a
máquina expedirá o boletim de urna; seção número tal, zona
tal, eleição tal, eleitores inscritos "x", eleitores que
compareceram "y", votos em branco tantos, votos válidos
tantos, votos nulos tantos. Aliás, esqueci de dizer que há
uma tecla para o voto em branco, porque esse tipo de voto
existe na legislação brasileira. Não há tecla para o voto
nulo, porque ele não existe. Se o eleitor quiser anular o
seu voto, ele pode fazê-lo, mas é uma anulação consciente.
Basta ele digitar um número que não existe. Aparecerá na
tela a advertência candidato inexistente". Se quer anular,
ele confirma o voto ao candidato inexistente, e o voto
estará nulo.
Então, o boletim de urna conterá os seguintes dados: votos

válidos, votos brancos, votos nulos; candidatos votados:
fulano de tal, tantos votos, beltrano, tantos, sicrano,
tantos. Fecha-se. Expede-se aquele boletim às 5 horas da
tarde. Todos os fiscais de partido que estiverem presentes o
assinam.
Os componentes da Mesa assinam, entrega-se uma cópia a cada
fiscal que estiver ali, e ele leva a máquina e o disquete à
central, para ser totalizado. Desnecessário dizer que esse
disquete é criptografado e codificado naquele espaço de
tempo, que é de meia hora ou de uma hora. Assim, só se ele
fosse alguém como Einstein, capaz de decodificar, entender a
criptografia, fazer a leitura, alterar, codificar,
criptografar. Isso demora, no mínimo, 24 horas. Então, não
há possibilidade de se fraudar a vontade do eleitor. A
fraude, esta sim, é que desaparece. E por quê? Porque acaba
com a apuração, não há apuração e nem escrutínio. Estou
falando a homens que têm experiência, a fraude e o mapismo
ocorrem na apuração, todos nós sabemos disso. Se eliminarmos
a mão humana na recepção e na transmissão da vontade do
eleitor, em outras palavras, se acabarmos com a apuração,
acabamos com a fraude. Penso que esse é o grande serviço que
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a informatização vai prestar ao Brasil, representa a
democracia representativa, que é a única possível neste
século. Não é possível outro tipo de democracia, senão esta
que praticamos. Com isso, faremos mais legitimas,
respeitáveis e sérias as instituições políticas.
A lei estabelece - e fizemos questão que isso constasse na
lei - que os partidos políticos poderão constituir um
sistema próprio de fiscalização, ou seja, cada partido
político poderá contratar as empresas de informática que
desejar, para auditoria e para exame do programa que a
Justiça Eleitoral elaborará. No mínimo 120 dias antes da
eleição, o Tribunal Superior Eleitoral expedirá, ouvidos os
partidos, as instruções necessárias à utilização do sistema
eletrônico para votação e apuração. Essa participação dos
lideres partidários é fundamental, em 1994 provamos que ela
é indispensável.
Uma novidade, que solicitamos ao Congresso e nos foi
concedida, pois caso contrário poderia haver problemas, é
que na seção votam apenas os eleitores ali incluídos. E algo
que temos passado aos TREs. O juiz eleitoral, por exemplo,
poderia votar em qualquer seção, mas, no sistema eletrônico,
não, vai ter que votar na sua seção e, depois, é que vai
fiscalizar as seções, nas quais não está inscrito.
A lei estabelece a fiscalização das eleições por parte dos

partidos políticos. Do art. 21 até o art. 32, a lei cuida da
fiscalização das eleições: "da nomeação da Mesa receptora
poderá qualquer partido reclamar ao juiz eleitoral, no prazo
de cinco dias, devendo a decisão ser proferida em 48 horas."
E. segue em regras de fiscalização. Há normas que se
destinam aos partidos, e até aos magistrados: "Aos juizes
que sejam ou tenham sido parte em ações judiciais que
envolvam candidato de determinado município às eleições de
1996 é vedado participar de qualquer das fases do processo
eleitoral nos pleitos realizados no mesmo município".
Apontamos, como um ponto importante no particular, o art.
28, que cuida da recontagem. Recontagem nas seções ou quanto
às eleições em que não seja utilizado o sistema eletrônico
de votação e apuração. Essas normas são para as eleições
tradicionais: nas 48 horas seguintes da divulgação dos dados
da totalização dos votos do município, poderão os partidos
políticos, independentemente de prévia impugnação, requerer,
fundamentadamente, a recontagem de votos de uma determinada
seção ou zona eleitoral, e seguem-se regras a respeito da
recont agem.
Chegamos, agora, num ponto que considero fundamental para
que as eleições transcorram normalmente, para que o prélio
eleitoral não sofra desequilíbrio, que é a questão do
financiamento das campanhas. Comecei dizendo que o sistema
proporcional comprometeu-se com os abusos do poder econômico
ou com os abusos do poder de autoridade. E verdade. Não
conheço um Estado onde não tenha havido acusações nesse
sentido. E lamentável. Nós temos que trabalhar muito, muito
e muito para obtermos o maior equilíbrio nesse ponto e para
que o poder do dinheiro ou o poder da prevaricação das
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autoridades não influa no resultado e, assim, não o
desequilibre. E muito importante essa questão. A comissão de
notáveis ofereceu um trabalho importantíssimo relativamente
ao financiamento das campanhas. Alguma coisa foi até
utilizada. Pois bem, vamos falar, a vôo de. pássaro, sobre
esse tema.
As despesas da campanha serão de responsabilidade dos
partidos ou de seus candidatos e serão, pelos candidatos e
pelos partidos, pagas. Estabelece a lei que, com o pedido do
registro dos candidatos, os partidos e coligações
comunicarão á Justiça Eleitoral os valores máximos que
despenderão por candidatura em cada eleição a que
concorrerem. Isso é muito importante. Os partidos políticos
devem pensar muito bem nisso porque eles devem apresentar,
com o pedido de registro dos candidatos, os valores máximos
que despenderão por candidatura em cada eleição a que
concorrerem. Quanto às coligações, os valores máximos de
gasto deverão ser iguais para os candidatos de cada partido
que os integra. O candidato ou pessoa por ele designada fará
a administração financeira da sua campanha. Mas, vejam, até
cinco dias úteis após a escolha de seus candidatos em
convenção o partido constituirá comitês financeiros com a
finalidade de arrecadar recursos e aplicá-los nas campanhas
eleitorais. Os comités financeiros serão de grande
importância. Deverá haver um comitê em cada município em que
o partido concorrer, independentemente do comitê estadual.
Esse comitê estadual é de constituição facultativa. Os
comitês financeiros serão registrados na Justiça Eleitoral.
As contas bancárias especificas deverão ser abertas para
registrar todo o movimento da campanha. Essa conta é, em
principio, facultada ao candidato e obrigatória para o
partido. E obrigatória para todos os candidatos a Prefeito-
Disse que, em principio, é facultada, porque nos municípios
com mais de 50 mil eleitores será obrigatória para os
candidatos a Vereador E como já é obrigatória para os
candidatos à eleição majoritária, ela se torna obrigatória
de um modo geral. E menos, portanto,, numa eleição
proporcional, nos municípios com menos de 50 mil eleitores.
Estabelece a lei que o candidato ou a pessoa por ele

designada, aquela pessoa que fará a administração financeira
de sua campanha, utilizando recursos que sejam repassados
pelos comitês, inclusive os relativos à cota de fundo
partidário, recursos próprios ou doações de pessoas físicas
ou jurídicas, fará a administração financeira.
O candidato é o responsável pela veracidade das informações
financeiras e contábeis de sua campanha, devendo assinar a
respectiva prestação de contas sozinho ou, se for o caso, se
ele tiver designado a pessoa, com a pessoa que ele tenha
designado para essa tarefa.
A prestação de contas será feita de acordo com o plano de

contas simplificado e elaborado pelo TSE. Estamos examinando
como fazer esse plano de prestação de contas simplificado.
Essa prestação de contas à Justiça Federal é sempre feita
por intermédio do comitê financeiro, com assinatura do
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presidente do partido político. Nos municípios de até 10 mil
eleitores, o partido poderá acordar com seus candidatos a
adoção de sistema único de prestação de contas. 0à Bancos,
estabelece a lei, serão obrigados a abrir as contas. Não
poderão fazer nenhuma exigência que dificulte a sua
abertura. Muitos deles exigem, na abertura comum, um
depósito mínimo. Em relação a essas contas, isso não poderá
ser feito.
Constituídos os comitês financeiros, as pessoas físicas e

jurídicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro a partido ou candidato. A lei, então, estabelece
limites que deverão ser observados. Sei que, muitas vezes,
há contribuições clandestinas e até de origens expúrias. E
bom se dizer que a lei considera tudo isso crime eleitoral.
A Justiça Eleitoral já percebeu que, nesse campo, ela deve
ser extremamente rigorosa. O TSE o foi em 1994. Estabeleceu
até normas que foram consideradas, por alguns, violadoras da
lei. Por exemplo, a lei não estabelecia que, a partir de uma
certa importância, a doação deveria ser feita com cheque
nominal cruzado. Mas o que é aplicar a lei? Aplicar a lei
não é ferrar-se servilmente à letra fria da lei; é realizar
os objetivos e a finalidade da lei. O legislador conferiu ao
TSE esse poder normativo, e seria uma arrematada tolice
pensar que ele queria com essa atribuição que o Tribunal
repetisse a literalidade da lei. Ele quer justamente isso,
que realize o espirito da lei, o objetivo da lei, que é
realizar um prélio eleitoral com equilíbrio entre os
candidatos. Deve impedir que o poder econômico possa
desequilibrar o prélio em favor de alguém. Assim,
estabeleceu essa norma protectiva.
Esses limites são os seguintes: pessoa física, 10% de
rendimentos brutos auferidos no ano anterior ao da eleição.
Portanto, a pessoa física só pode doar 10% dos rendimentos
brutos que auferiu no ano de 1995. Os recursos próprios do
candidato estão limitados ao valor máximo de gastos
estabelecidos pelo partido ou coligação. Dai a importância
que dei àquela declaração no momento do registro. Quanto á
pessoa jurídica, a doação deve ser de até 1% da receita
operacional bruta do ano anterior ao da eleição. Ultrapassar
esses limites, doar acima desses limites, receber acima
desses limites implica a ocorrência de crime eleitoral. E o
que expressamente estabelece a lei, no art. 67, incisos 1 a
III.
A lei abre uma possibilidade de esses valores serem
excedidos, desde que não superem 70.000 uFIRs, para pessoa
física, e 300.000 UFIRs, para pessoa jurídica. Deixa a lei
expresso que a contribuição de pessoa jurídica a todos os
candidatos de determinada circunscrição eleitoral não poderá
exceder 2% da receita de impostos arrecadados pelo município
no ano anterior ao da eleição, acrescidos das transferências
constitucionais. Portanto, é mais um limite que se
estabelece.
A doação será feita mediante recibo que a Justiça Eleitoral
estabelecerá. No projeto de resolução que o Ministro
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Torquato Jardim, relator, fez publicar com sugestões aos
lideres partidários, isto é, aos interessados, estabeleceu-
se a identificação do canhoto, à moda do bônus eleitoral.
Então, disse-lhe que - e parece que S. Exa. concordou - com
o bônus eleitoral, fizemos no canhoto a identificação
acanhadamente. Por quê? Porque a lei não dizia expressamente
que deveria ser identificado o doador. E aquilo que disse. O
Tribunal Superior Eleitoral, entretanto, procurando realizar
os objetivos da lei, a finalidade da lei, colocou o
identificador, porque, os senhores já imaginaram, se se
permite a doação sem identificação do doador, no momento em
que um dos Estados mais importantes da federação desenvolve
a sociedade daquele Estado com uma luta tenaz, feroz contra
o narcotráfico, já pensaram que esse dinheiro poderia
influir numa eleição? Não somente esse dinheiro sujo, mas
outro dinheiro sujo da contravenção, também? E absolutamente
necessária a identificação. Foi por isso que, quando da
discussão desta lei houve uma proposta de não se
identificar, achei que era meu dever alertar a sociedade
brasileira. E assim o fiz, com o apoio integral da sociedade
brasileira, o que se refletiu na midia, e, felizmente,
aquilo que eu considero espúrio, um retrocesso de muitos e
muitos anos não ocorreu. Hoje, ao contrário, a lei manda,
expressamente, identificar o contribuinte. Como dizia o
Ministro Torquato, vamos, então, identificar no próprio
recibo, isto é, no canhoto e no recibo, como se fosse um
cheque nominal.
A lei estabelece certas proibições no art. 37, e vou me
reportar apenas ao artigo. No art. 38, estabelece o que são
gastos eleitorais. Proíbe o uso de gráficas públicas. Não é
preciso dizer mais nada. A prestação de contas do candidato
ao comitê deverá ser feita até o 20Q dia seguinte ao da
eleição, e o comitê, até o 30Q dia seguinte ao da eleição,
presta contas á justiça eleitoral, conforme o plano
simplificado que o Tribunal Superior Eleitoral deve
elaborar. A lei estabelece os documentos que devem
acompanhar a prestação de contas. Estabelece também que, até
cinco anos após o trâmite julgado da decisão, os documentos
serão conservados. O art. 44 estabelece o que devem fazer os
comitês. Os arts. 45 e 46 cuidam do julgamento da justiça
eleitoral.
A lei também deu solução ao problema horroroso das sobras,
estabelecendo que elas reverterão em favor dos partidos
políticos. Deverão ficar depositadas nas respectivas contas
até o fim do prazo da impugnação- Julgados todos os
recursos, as sobras deverão ser entregues aos partidos ou ás
coligações, Que farão a divisão entre os partidos.
Gostaria de fazer uma colocação a respeito das pesquisas,

atendendo á solicitação da imprensa. A partir de 2 de abril,
as empresas responsáveis pelas pesquisas deverão fazer os
respectivos registros na justiça eleitoral. A lei estabelece
um processo minucioso, nos arts. 48 e 49, com relação a esse
registro. A constituição Federal proíbe qualquer tipo de
censura. Todos sabemos disso. E muito bom que assim seja,
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pois censura nunca prestou serviços. Portanto, seria muito
difícil que uma norma de lei ordinária viesse proibir a
divulgação de uma pesquisa. Dessa forma, a divulgação é
livre, desde que ocorra o registro e que fique á disposição
dos partidos, porque, se amanhã for realizada uma pesquisa
num determinado local, reduto de um candidato, essa pesquisa
apontará esse candidato nas cabeceiras. Então, deverá ficar
bem claro quem fez e quem pagou a pesquisa, pois, assim, o
partido concorrente poderá, examinando os dados registrados,
contestá-la. E isso que ocorre no particular.
A propaganda eleitoral somente será permitida, volto a
repetir, após a escolha do candidato em convenção. Admite-se
que na semana anterior á escolha da convenção poderá haver
propaganda que conduza á indicação do candidato. A lei
estabelece pena de multa aos violadores desses dispositivos.
Nos bens que dependam de cessão, nos bens públicos, nos

bens que'dependam de permissão ou concessão do poder público
é vedada a pichação, inscrição a tinta e veiculação de
propaganda. A lei estabelece que é crime eleitoral proceder
dessa forma. Em bens particulares, tal propaganda é livre,
dependendo, entretanto, da autorização do detentor da posse.
Os folhetos, volantes, "santinhos", formas mais antigas de
propaganda, circulam livremente, independentemente de
autorização.
A propaganda eleitoral em recinto aberto ou em recinto
fechado não depende de autorização da policia. O legislador
se entusiasmou tanto com isso que chegou a dizer que, em
nome do poder de policia, a propaganda não pode sofrer
restrições; como se poder de policia, em termos de direito
administrativo, em termos técnicos e jurídicos, fosse algo
que fosse exigir, portanto, interpretação por parte dos
tribunais. Parece evidente que aqui se refere não ao poder
de policia que o poder público tem, de limitar certas
atuações individuais em nome da coletividade. Por isso
mesmo, muitas vezes, em nome do poder de policia, é fechado
um ambiente onde se reúnem pessoas, como um cinema que não
dispõe de mecanismo de defesa, porque, em caso de incêndio,
com o pânico, morre muita gente. De forma que poder de
policia não é o mesmo que poder da policia. Porém, essa é
uma questão que exigirá meditação por parte dos juristas e
dos tribunais.
A distância mínima para propaganda em torno de repartições
públicas, tribunais, etc, foi reduzida para 200m.
Na imprensa escrita, a propaganda é também livre,

obedecidos certos requisitos. A divulgação paga na imprensa
escrita deve limitar-se a 1/8 de página de jornal padrão ou
a 114 de página de revista ou tabláide. A lei estabelece
penalidade, no caso de transgressão.
A utilização dos "outdoors' é possível, mediante sorteio

minuciosamente estabelecido por lei.
E chegamos ao rádio e á televisão, que são os dois

mecanismos mais importantes na publicidade e na campanha
eleitoral. A publicidade em rádio e televisão só pode ser
feita no horário gratuito. Não há publicidade paga na
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televisão e no rádio. O legislador agiu com muita adequação,
pois, não fora assim, não estabelecesse um horário gratuito
em que todos participassem em igualdade de condições, os
mais endinheirados fariam a festa. E interessante que já
estejamos muito mais adiantados do que muitos países. Nesses
encontros de que tenho participado com representantes de
organismos eleitorais, tive uma discussão com os
representantes da Argentina e do Uruguai, que sustentavam a
inconstitucionalidade de tal limitação, ou seja, de se impor
ao rádio e à televisão um horário gratuito. Indaguei-lhes se
rádio e televisão, em seus Países, não são concessão de
serviço público, e eles não sabiam. Não há
inconstitucionalidade nenhuma. Essa é a hora de os
concessionários de rádio e televisão servirem à sociedade,
retribuindo o que recebem diariamente. Em boa hora o
legislador brasileiro estabeleceu esse horário gratuito, no
rádio e na televisão. Em muito boa hora, porque esse horário
ocorrerá durante os 60 dias que antecedem o pleito. Quanto à
distribuição do horário, a lei é minuciosa ao distribuí-lo e
ainda transfere para a Justiça Eleitoral a responsabilidade
dessa distribuição.
A lei resolveu de forma cabal aquilo que já em muitos
julgamentos o TSE dizia que não seria possível: a censura
prévia, o corte. Não há. Aliás, na linha do preceito
constitucional não se admite censura de espécie alguma.
Dos programas poderão participar e dar apoio ao candidato
do partido qualquer cidadão não filiado a outro partido,
proibida a participação de qualquer pessoa mediante
remuneração e a vinculação de propaganda que possa degradar
ou ridicularizar candidatos, ainda que de forma disfarçada.
A lei admite ainda os debates no rádio e na televisão e é
minuciosa ao estabelecer como ocorrerão esses debates. Não
foi tão minuciosa quanto a de 1994, que proibia, por
exemplo, tomadas externas. Agora não há essa proibição. Mas
proíbe trucagem, montagem ou outro recurso de video ou áudio
que possa produzir ou vincular programa que venha degradar
ou ridicularizar candidato, partido ou coligação, e seguem-
se outros preceitos a respeito.
As reclamações deverão ser feitas ao Juiz Eleitoral. Se
houver mais de uma zona eleitoral, como é o caso de Belo
Horizonte, o TRE designará um juiz para receber essas
reclamações e decidir a respeito.
A lei assegura o direito de resposta a partir da escolha
dos candidatos em convenção. A lei estabelece também o
processo para se obter esse direito de resposta.
Penso que devo parar por aqui. Ainda gostaria de dizer-
lhes, como palavra final, que a lei é algo que mereceu exame
num artigo do Dr. Murilo Badarõ, num dos jornais de Belo
Horizonte, que tem sido objeto de estudo de outros
cientistas políticos e a lei estabelece que o eleitor deverá
apresentar além do titulo, documento público que contenha
fotografia: carteira de identidade, carteira profissional,
etc. Penso que isso será um complicador. Reconheço que o
Congresso teve boas intenções: quer evitar fraudes e que um
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eleitor vote com titulo de outra pessoa, já que o titulo não
tem retrato. Mas acho que o remédio foi forte demais. Isto
pode ser um complicador. Pode complicar onde, por-exemplo,
não seria necessário exigir documento com retrato do
eleitor, porque isso vai ocorrer nas pequenas cidades, nos
grotões, nos ambientes mais pobres, no meio rural. Enfim, na
Capital, o problema não será tão grande, porque os
trabalhadores têm carteira profissional, carteira de
identidade e de modo geral se identificam. O problema poderá
ocorrer, portanto, no interior, onde todos se conhecem, onde
essa exigência é desnecessária. Penso que a regra que está
no Código Eleitoral é suficiente.
o que está no Código? Se o Presidente da Mesa ou algum de
seus membros desconfiar da identidade do eleitor, pedirá a
carteira de identidade ou um documento que o identifique
Poderá interrogar o eleitor, poderá mandá-lo buscar o
documento se não o tiver no momento. Enfim, acho Que a norma
do Código Eleitoral resolve. Meus senhores, peço desculpas
por ter excedido o tempo e quero dizer-lhes, mais uma vez,
que me senti muito feliz de estar aqui com meu povo, com
minha gente e, sobretudo, colaborando para que, em 3/10/96,
tenhamos eleições legitimas, livres, o tipo de eleição que
nós, mineiros, sempre gostamos e desejamos. Obrigado.
O Sr. Presidente - A Presidência passa a coordenação dos

trabalhos ao Deputado Bonifácio Mourão.
O Sr. Coordenador (Deputado Bonifácio Mourão) - Com a
palavra, o Desembargador Sebastião Helvécio Rosenburg,
Presidente do TRE-MG, que terá 15 minutos para sua
exposição.

Palavras do Desembargador Sebastião Helvécio Rosenburg
Ministro Carlos Mário da Silva Velloso, Presidente do
colendo Tribunal Superior Eleitoral, Deputado Agostinho
Patrús, ilustre Presidente desta Casa, demais membros da
Mesa, senhoras e senhores, de fato, tivemos uma belíssima
aula. Aprendemos e compreendemos a forma das próximas
eleições. Isso, desde o registro de candidatos até a
apuração total dos votos. A fase que interessa ao Ministro
Carlos Mário Velloso e a nós, que estamos lidando com as
eleições nessa fase, é, sem dúvida, o voto eletrônico,
porque, além de facilitar a votação e a eleição, evita a
fraude, que sempre passeou por nossas eleições e que sempre
apareceu desde nos comícios até na apuração final- Então,
com o computador isso fica afastado. Com  o computador não
haverá possibilidade de preencher voto em branco, não haverá
possibilidade de trocar votos. Teremos votação tranqüila,
plena e honesta. Pena que isso não possa ocorrer em todos os
Estados, mas chegaremos lá.
Essa parte da palestra do ilustre Presidente realmente

chama a atenção por ser uma Inovação.
Posso afirmar aos senhores que, fazendo um teste em Matipô,
sentimos mais ainda a necessidade dessa eleição
informatizada. Vimos vários eleitores analfabetos saindo das
cabines dizendo que tinham votado, pela primeira vez, no
candidato que queriam votar, e que seu voto, pela primeira
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vez, seria contado para o candidato e para o amigo que ele
queria Sentimos, de perto, a beleza e a licitude desse voto
eletrônico. Esperamos que essas eleições por compuMdor, nas
quatro cidades que foram escolhidas, venham mostrar a Minas
Gerais e ao Brasil que a eleição eletrônica é aquela que
deve permanecer, para sempre, em nossas eleições.
O TRE-MG, diante da possibilidade que lhe é dada com a
destinação de verbas públicas, tem feito e vai fazer o
possível para que essa eleição que se aproxima seja mais uma
demonstração do espírito ordeiro e alegre de votar do
mineiro. Tenho certeza disso. Muito obrigado.
O Sr. Coordenador - A coordenadoria passa a palavra ao Or.
Paulo Eduardo de Almeida Mello, que terá 15 minutos para
fazer sua exposição.

Palavras do Sr. Paulo Eduardo de Almeida Mello
Antes de tudo, gostaria de parabenizar a Assembléia
Legislativa por mais esta iniciativa, trazendo ao povo e ao
político mineiro esclarecimentos preciosos a respeito da
legislação eleitoral, tanto mais quando esses
esclarecimentos são prestados por essa figura maior da
magistratura brasileira, que é o Ministro Carlos Mário
Vel loso.
Tentaremos ser objetivos nas colocações que faremos, que
serão principalmente de ordem prática e relativas a
atividade de advogado militante, a questões que vêm
preocupando o político mineiro, o candidato de 3/10/96. A
primeira delas, Sr. Ministro, diz respeito à interpretação
do arU Sg da Lei flQ 9.100. Vamos pedir licença para fazer a
leitura desse dispositivo legal: 'Art. 5 g - Poderá
participar das eleições previstas nesta lei o partido que.
até 31 de dezembro de 1995, tenha registrado seus estatutos
no Tribunal Superior Eleitoral, conforme disposto em lei, e
que tenha seu órgão de direção constituído em forma
permanente ou provisória no município, na forma do
respectivo estatuto.'.
Numa primeira e mais apressada interpretação, poder-se-á

entender que, até 31/12/95 haja necessidade de o partido ter
registrado seus estatutos no Tribunal Superior, assim como
ter o seu órgão de direção constituído no município.
Contudo, num exame mais apuradt, acredito que, nesse ponto,
o colendo Tribunal Superior Eleitoral, ao elaborar a sua
Resolução nQ 19.382, que trata do calendário eleitoral, já
tenha lançado luz a esse respeito. Mas, como diversas são as
interpretações que vêm aparecendo, não temos dúvidas de que.
até 31 de dezembro, há necessidade de que o partido tenha
registrado seus estatutos no TSE. Contudo, a constituição de
forma permanente ou provisória no município será possível
até as convenções destinadas à escolha de candidatos. Então,
a partir da informação de V. Exa. segundo a qual o TSE
marcou uma reunião para o dia 27 próximo a fim de apresentar
sugestões, aproveitamos a ocasião para, desde já, apresentar
a nossa. Estamos aqui de posse da minuta da resolução
elaborada pelo TSE, que será submetida ao crivo dos
partidos. Verificamos que, no art. 2g dessa minuta, o TSE
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praticamente repetiu o texto da lei. Portanto, sugeriria
que, para bem esclarecer a matéria, entendendo que isso
evitará um sem-número de impugnações de candidatos,
mudássemos o texto, pois, se não a esclarecermos, a
oportunidade da impugnação virá. Se o órgão municipal do
partido não existir até o dia 31 de dezembro, será possível
embasar-se nesse dispositivo de lei para a impugnação.
Sugeriria, Sr. Ministro, que, ao regulamentar a lei, essa
questão ficasse clara. Nossa sugestão seria que o art. 2Q da
resolução passasse a ter a seguinte redação: "Poderá
participar da eleição o partido político que: a) até dia 31
de dezembro de 1995 tenha registrado seu estatuto no
Tribunal Superior Eleitoral, conforme o disposto na Lei n
9.906, de 19 de setembro de 1995; b) tenha seu órgão de
direção constituído de forma permanente ou provisória no
município, na forma do respectivo estatuto". Com isso, seria
eliminada a dúvida quanto á necessidade de a comissão
provisória ou o diretório municipal terem feito seu registro
até dia 31/12/95, para o partido poder concorrer ao pleito.
A segunda colocação que gostaria de fazer, e, aqui, nós
ousaríamos discordar de V. Exa., é a respeito do art. 11,
inciso III, da Lei nQ 9.100, que prevê que no mínimo 20%,
das vagas de cada partido ou coligação deverão ser
preenchidas por mulheres. Data venia", temos por
inteiramente inconstitucional esse dispositivo, porque viola
o principio da igualdade entre o homem e a mulher, previsto
na Constituição. Senhores, no momento em que levarmos ao
absurdo a interpretação dessa lei, teremos que abandoná-la.
Se 20%, no mínimo, das vagas devem ser preenchidas por
mulheres, chegamos à conclusão de que será possível existir
uma chapa só de mulheres, porém nunca, uma só de homens. Com
isso, a inconstitucionalidade estaria patente. De mais a
mais, qual seria o alcance dessa norma? Parece-me que é
obrigatório: "deverão". Nós, que conhecemos a realidade
mineira, com 800 e tantos municípios, sabemos que será
difícil principalmente nos menores, preencher o número
mínimo de mulheres. Gostaria, inclusive, que V. Exa, nos
esclarecesse se já há, distribuída no STF, alguma ação
direta de inconstitucionalidade contra esse dispositivo.
O Ministro Carlos Mário da Silva Veiloso - Mencionei

justamente essa ação.
O Sr. Paulo Eduardo Almeida de Mello - V. Exa. não
mencionoua dos Deputados ( 1Q e 2Q)? A das mulheres
também já foi submetida...
O Ministro Carlos Mário da Silva Velloso - Parece-me que
foi negada a liminar. Aliás, não Imaginava que Isso pudesse
acontecer. O mérito ainda não foi julgado. Vou confirmar
isso.
O Sr. Paulo Eduardo Almeida de Mello - Em terceiro lugar,

Sr. Ministro, gostaríamos de fazer coro com V. Exa. quanto a
sua colocação a respeito da recente lei sobre a autonomia
Partidária, que retirou da Justiça Eleitoral a competência
para o registro dos órgãos partidários. Isso, às vésperas de
uma eleição municipal, que, sem dúvida nenhuma, é aquela que
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mineiro. Entendemos como inteiramente inoportuna a lei. Mas
é a que temos, e teremos que trabalhar com ela. -
Só a partir do momento em que as divergências partidárias,
nos municípios, começarem a aparecer - e vão aparecer -,
quanto a irregularidades em convenções, principalmente
naquelas destinadas à escolha de candidatos, a partir do
momento em que os litígios dai decorrentes passarem a ser
examinados pela justiça comum, porque a Justiça Eleitoral
terá realmente perdido a competência, saberemos quantas
dificuldades surgirão. Dificuldades causadas pelo
desaparelhamento, pelo desconhecimento da legislação
especializada nos órgãos da justiça comum, no interior do
Estado, e por questões que envolverão conflitos de
competência. A Justiça Eleitoral é a competente para julgar
o registro do candidato; não será ela competente para julgar
da regularidade da convenção? Ora, se a impugnação de uma
candidatura vier exatamente de irregularidade ocorrida na
convenção, a Justiça Eleitoral não será obrigada a examinar
a validade dessa convenção? São esses os questionamentos que
gostaríamos de fazer, parabenizando o Ministro pela
exposição clara, objetiva, muito bem feita que S. Exa. fez
da legislação que irá reger as eleições municipais de 3 de
outubro próximo. Parabéns, Sr. Ministro. Muito obrigado.
O Sr. Coordenador - Esta coordenadoria passa a palavra ao

Deputado Ermano Batista, 4Q-Secretário desta Assembléia, que
terá, igualmente, o prazo de 15 minutos para fazer sua
exposição.

Palavras do Deputado Ermano Batista
Sr. Presidente desta casa; Sr. Coordenador; Exmo. Sr.
Ministro Carlos Velloso; Sr Presidente do TRE-MG,
Desembargador Sebastião Rosemburg; meu caro colega advogado,
Dr. Paulo Eduardo; meus senhores, minhas senhoras, antes de
vir para este encontro fiquei me perguntando o que deveria
dizer nesta hora. Tomei, então, a seguinte decisão: vou
ouvir os pronunciamentos e, a partir deles, então, pinçar
alguns pontos que porventura não forem abordados e dos
quais, obviamente, eu tenha conhecimento para que possa
trazer alguma luz aos senhores participantes. Entretanto,
quase nada, praticamente nada sobrou, porque o vôo do Sr.
Ministro - como ele mesmo disse - foi muito longo. Não tanto
no tempo, mas no espaço. Abordou, com competência,
experiência e muita precisão os diversos pontos contidos na
Lei nQ 9.100, que regulará as eleições deste ano. Durante os
pronunciamentos, anotei: abordar o art. SQ da Lei ng 9.100.
Coincidentemente, foi essa também a indagação do Deputado
Durval Angelo, que chegou aqui, à minha esquerda, dizendo
que pretendia se afastar porque tinha um problema para
resolver e pedindo que eu fizesse algumas perguntas ao
Ministro acerca desse assunto. Então, disse-lhe que
pretendia mesmo abordar o tema.
O Dr. Paulo Eduardo colocou, com muita clareza, a definição
do art. S, e essa foi a intenção do legislador. E o Juiz,
ao julgar - isso é norma processual -, deve também levar em



conta a intenção do legislador. O partido, para participar
da eleição, tem que estar registrado no TSE até 31/12/95.
Isso não implica que ele esteja regularizado defihitiva ou
provisoriamente no município em que deverá participar das
eleições. Isso pode ser feito, não digo até a convenção, mas
até um período pré-convencional que lhe dê condições de
organizar a convenção. Talvez o dia 25 de maio seja o melhor
dia, porque a convenção está marcada para o período
compreendido entre o dia lQ e o dia 30 de junho deste ano.
Esse é um fato óbvio, mas também tem que se considerar que o
art. 22 da Lei nQ 37 estabelece que a instalação do
município criado ocorrerá com a posse do Prefeito, do Vice-
Prefeito e dos Vereadores eleitos. Isso, referindo-se aos
distritos que foram emancipados, tanto em Minas quanto em
outros Estados da Federação, no ano passado. E claro que a
lei não se referia a esses distritos, porque eles ainda não
eram municípios. E a consumação total se dará com a posse
dos eleitos em 1Q/1/97. Até lã, mesmo em termos
administrativos, já que não existe hoje a figura do
intendente, a sua administração estará subordinada ao
município-sede. Estou me referindo a esses princípios apenas
"ad argumentandum, uma vez que, como colocou muito bem o
Dr. Paulo Eduardo. o art. 5, numa interpretação racional do
texto, deixa claro que a constituição da comissão provisória
no município, seja ele antigo ou recentemente emancipado,
possa se dar depois do dia 31 de janeiro. Aqui estão os
principais conhecedores dessa matéria, os ilustres
Presidentes do TRE-MC e do TSE. São eles que irão definir o
procedimento. Eu endosso as palavras do Dr. Paulo Eduardo, a
fim de que seja levado em consideração, porque, se isso não
ocorrer, muitos distritos não terão eleição. Hoje,
praticamente existe uma tentativa de se emanciparem, porque,
infelizmente, corre no congresso Nacional uma emenda
constitucional que, se aprovada, adeus emancipações. Então,
mais uma razão para que o TSE considere essa nossa
colocação.
Quando há um Juiz Substituto, ele sempre demonstra e
pratica seu profundo saber jurídico, mas na área eleitoral,
ele nem sempre dispõe de experiência para tomar decisões
rápidas com relação ao processo eleitoral. E é comum vermos
no interior comarcas limítrofes, com Juizes tomando atitudes
completamente diferentes. Então, seria conveniente - ainda
que isso ficasse até mesmo intra corpus', um segredo entre
o pessoal da justiça - que se elaborasse um manual que
contivesse essas questões comuns para que os Juizes se
baseassem nele, a fim de tomarem determinadas providências,
atitudes ou decisões mais rápidas.
Um exemplo, Sr. Ministro: o Código Eleitoral proíbe
inscrições nos leitos das estradas. A Lei nQ 9A00, em seu
art. 51, não se refere especificamente a isso, mas diz, faz
referência até em bens públicos, bens de uso comum, etc.,
etc., etc. Há Juiz que define como leito de estrada o piso
em que a passagem se assenta. Não define como leito de
estrada aquela faixa reservada para a estrada, inclusive
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suas rampas, que, no raro, ficam, durante as campanhas ou,
dependendo, fora delas, cheias de inscrição. Ora, se não é
leito de estrada a faixa, é pelo menos patrimõniopúblico.
Vemos, no interior, Juizes definindo como leito apenas as
inscrições no asfalto, no piso. E outros mandando retirar
'outdoors', inscrições e papeletas nas árvores, naquelas
faixas.
Esse é um procedimento que compromete realmente a própria

justiça, uma vez que ela tem dois tipos de comportamento em
áreas praticamente contíguas. Não só em cidades limítrofes
dos Estados, entre Juizes dos Estados, como também no
próprio Estado de Minas temos presenciado esses fatos.
Deixaria essas duas considerações.
Queria aproveitar para parabenizar o Ministro. A sua boa
explanação era esperada. Não poderia ser diferente, dada a
sua competência e experiência. Vamos dar agora oportunidade
a outras pessoas. Tenho certeza de que a Casa está querendo
entrar na conversa. Deve haver muitas perguntas para serem
feitas, muitos questionamentos para serem levantados.
Retorno a palavra ao coordenador, para que possa passá-la
aos senhores participantes. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Coordenador
Este Coordenador esclarece aos participantes que poderão

formular perguntas ao expositor e aos debatedores. Terão, no
máximo, três minutos para fazer sua intervenção. As questões
poderão ser encaminhadas por escrito ou feitas oralmente.
Solicito às pessoas que se identifiquem, que dispensem as
saudações pessoais e sejam objetivas e sucintas. Já temos
uma série multo grande de perguntas e inscrições. Daremos a
palavra por ordem de inscrição. Será feita uma pergunta
oral, depois uma por escrito, e assim por diante. Com a
palavra, o primeiro inscrito, Deputado Raul Lima Neto.

Debates
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Deputado
Agostinho Patrús; Sr Ministro Carlos Mário da Silva
Vel 1050; Srs. Deputados, quero parabenizar a Assembléia e
também o Ministro pela explanação tão clara que nos fez
nesta ocasião. Acredito que este debate existe, sobretudo,
para que as dúvidas sejam dirimidas e para que possamos
aperfeiçoar essa legislação eleitoral. Antes de formular
minha pergunta, quero fazer um elogio á importância da
informatização para as eleições municipais de 1996.
Perguntaria: por que não se fazer a informatização em todos
os municípios do Pais? Acho que seria mais fácil para o
analfabeto votar apertando pontinhos do que escrevendo. Se
uma máquina dessas custa apenas R$900,00, acho que cada
município teria um gasto muito pequeno para evitar a fraude.
Gostaria de formular a seguinte pergunta: No art. 11,

que evidentemente já foi abordado por nosso colega advogado,
julgamos absurda, inconstitucional e, por que não dizer,
discriminatória a exigência de que 20% dos candidatos de um
partido seja , de mulheres para que o mesmo possa lançar seus

2 candidatos. E discriminatória, porque na Constituição não há
discriminação. Um partido pode ter até 100% de mulheres. Os
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partidos, agora, se vêem obrigados a procurar mulheres que
não querem ser candidatas. Partidos do interior encontram-se
em terríveis dificuldades e procuram até mesmo pessoas não
vocacionadas para preencherem esta exigência absurda de ter
em sua composição 20% de mulheres. A Constituição não faz
referência alguma a isso, podendo um partido ter 100 0/, 95%,
55% de mulheres, sem nenhuma discriminação. Essa lei parece,
evidentemente, uma lei formulada por uma feminista que não
pensava estar, com isso, preterindo as próprias mulheres e
prejudicando o bom andamento das eleições de nosso Pais.
Mas, Sr. Ministro, queria apenas fazer um alerta: alguma
coisa nessa legislação vai trazer sérios prejuízos aos
candidatos em 1996. Sabemos que a ignorância da lei não
justifica aquele que a transgride, razão pela qual, quando a
Lei de Deus foi dada no Monte Sinai, havia alaridos,
tambores e trombetas, e dessa sorte a Lei foi repetida e
gravada no coração do povo.
O parágrafo único do art. 20, Capitulo IV, da Lei flQ 9.096,

e art. 21 dizem o seguinte: "Parágrafo único - Os prazos de
filiação partidária, fixados no estatuto do partido, com
vistas à candidatura a cargos eletivos, não podem ser
alterados no ano da eleição.
Art. 21 - Para desligar-se do partido, o filiado faz
comunicação escrita ao órgão de direção municipal e ao Juiz
Eleitoral da Zona em que for inscrito". Veja bem: Essa lei,
embora seja boa, não foi divulgada como deveria ter sido.
Posso afirmar que milhares de candidatos a Vereador,
vocacionados, políticos sérios, não tiveram conhecimento
disso e estão, agora, com sua candidatura inviabilizada.
Gostaria de saber se há possibilidade de se fazer uma
consideração sobre esse assunto e de se fazer uma mudança,
já que conheço diversos casos de candidatos sérios,
escolhidos por sua comunidade, que, por falta de informação,
têm sua candidatura inviabilizada porque, há 10 anos, eram
filiados a um partido, e agora, sem se lembrarem disso,
filiaram-se a outro. Era perfeita a lei anterior Que dizia
que a filiação a um partido representava, automaticamente, a
Sua desvinculação do anterior. São essas as minhas
considerações. Destaco, sobretudo, a última ponderação, a de
que há falta de informação. Tudo deveria ser feito como é
feita a campanha da Aids, abertamente, de forma que todos
ficassem sabendo: A maioria dos candidatos do interior não
têm Informações e estão impossibilitados de se candidatar
por causa dessa lei, que não foi divulgada para eles. Muito
obrigado.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Deputado Clêuber

Carneiro.
O Deputado Clêuber Carneiro - Sr. Coordenador, quero dar
uma sugestão que acho válida, a fim de ordenarmos nosso
debate e tirarmos o maior proveito possível, que é o que
todos desejam. O Sr. Ministro e o Sr. Presidente poderiam
responder primeiramente às indagações dos debatedores, como
o Dr. Paulo Eduardo, que levantou questões importantíssimas
- e que estão sendo repetidas - e o Deputado Ermano Batista.



Se eles pudessem ser respondidos, talvez se antecipassem as
centenas de perguntas que poderão tomar tempo de outras
matérias de real importância para nós. Muito obrigado.
o Sr. Coordenador - E oportuna a questão de ordem do
Deputado Clêuber Carneiro, e esta coordenação esclarece que
S. Exa. o Sr. Ministro deverá, na primeira pergunta, incluir
as respostas referentes às questões levantadas pelo Prof.
Paulo Eduardo e pelo Deputado Emano Batista. Com a palavra,
o ilustre Ministro, para a resposta.
O Ministro Carlos Mário da Silva Velloso - Quero,
inicialmente, congratular-me com o Presidente do TRE-MG,
Sebastião Rosenburg, pela demonstração de seu entusiasmo com
a informatização. Só conseguiremos realizar, na verdade,
esse desiderato no momento em que a justiça eleitoral
estiver disposta a informatizar as eleições. Não esperaria
outra atitude desse eminente magistrado e não esperaria
outra atitude do egrégio tribunal eleitoral de Minas, o qual
integrei com muita honra. As minhas primeiras palavras são
de agradecimento e de entusiasmo às palavras do
Desembargador Sebastião Rosenburg.
Vamos, agora, às colocações do Dr. Paulo Eduardo de Almeida
Mello com relação á interpretação do art. SQ. Realmente, uma
das primeiras coisas que percebi foi que esse artigo
continha um complicador, porque ele, de certa forma, não
combina com o art. 10. O art. 5Q diz que pode concorrer o
partido registrado até 31/12/95. E, para concorrer, a
filiação partidária teria que ser até 15/12/95. Mas o
partido ainda não existia? Há esses problemas que precisam
ser resolvidos. Penso que a anotação - porque não há mais
registro - do estatuto do partido no Tribunal Superior
Eleitoral até 31/12 não cria grandes problemas. Aliás, deve-
se fazer alguma exigência com relação ao partido. Partido
criado dois ou três meses antes da eleição não tem ainda
maioridade para disputar uma eleição. A data está bem
escolhida para isso.
A questão da constituição do órgão de direção no município
precisa ser repensada pelo Tribunal Superior Eleitoral, nas
instruções. Vejam como esses debates são bons. Notei que
essa preocupação não é somente daquele que sei que tem
dezenas e dezenas de causas entregues à sua direção, ao seu
exame, mas é também do eminente Deputado Ermano Batista, que
começou sua exposição referindo-se ao art. S.
O Dr. Paulo Eduardo sugere que exista um órgão de direção
formado na forma do estatuto do partido. Essas colocações
serão levadas - vamos debater o assunto no dia 27 com os
lideres partidários - ao relator e à corte, e vamos ver o
que se pode fazer. Vamos regulamentar a matéria. Penso que
não é necessário ficar apegado à letra fria da lei, á
interpretação literal, que nem mesmo é interpretação, mas
uma técnica de trabalho. Temos que realizar os objetivos da
lei, mas nunca esquecendo que quem legisla é o legislador;
ao juiz cabe aplicar a lei. Então, se não for possível fazer
uma construção jurisprudencial, se na instrução for
necessário fazer uma construção legislativa, ai não é

ÁÁ'1
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possível. De sorte que as objeções e colocações do Dr. Paulo
Eduardo e do Deputado Ermano Batista serão levadas, sem
dúvida nenhuma, à consideração do TSE. Vamos ver o que é
possível fazer, observando o q ue foi dito aqui.
O Or. Paulo Eduardo fez colocações a respeito do art. 11,
inciso III, ou #3Q, com relação aos 20%: 20%, no mínimo,
das vagas de cada partido ou coligação deverão ser
preenchidas por candidaturas de mulheres". Se o Supremo
Tribunal Federal não suspender esse dispositivo, quer dizer,
se os partidos políticos não levarem a questão ao Supremo -
e podem levá-la, porque a Constituição estabelece que a ação
direta de inconstitucionalidade pode ser ajuizada por um
leque de autoridades e de órgãos, e até por entidades de
direito privado, pode ser confederação sindical ou entidade
de classe de âmbito nacional, que são entidades de direito
privado. O partido político com representação no Congresso
Nacional, bastando que tenha um Deputado, pode aforar a ação
direta de inconstitucionalidade. Se isso não for levado ao
Supremo TribunalFederal e não for suspenso, esse
dispositivo deverá ser observado, porque é expresso na
regulamentação. Na expedição de instrução, o Tribunal
Superior Eleitoral não poderá desconsiderar o dispositivo da
lei. Estamos num debate científico, onde não deve haver
preconceitos; o ideal seria que a questão fosse colocada à
consideração do Supremo Tribunal Federal, numa ação direta
de inconstitucionalidade.
A questão da autonomia partidária, posta pelo Dr. Paulo
Eduardo, nos remete àquela história de que para nós,
brasileiros - e aqui quero fazer justiça ao meu povo
mineiro, que é uma exceção à regra - é oito ou oitenta, ou
se coloca controle demais, ou nenhum. E o que está
acontecendo com essa Lei flQ 9.096, a respeito da autonomia.
Tenho conversado com lideres partidários do melhor nível, e
eles estão assustados com o que pode acontecer. Não haveria
nenhum problema se os lideres partidários comparecessem ao
TSE, aos TREs. Com pouquíssimas formalidades, nós
resolveríamos os problemas dos partidos. Há um líder
partidário nacional que, se não fosse a Justiça Eleitoral,
não sei onde estaria. Ao que parece, a lei retirou da
Justiça Eleitoral o controle. Então, vejam, as divergências
vão para a justiça comum. Será um problema, por não se
tratar de uma justiça especializada nesses temas. Há muito
formalismo, não há experiência. Então, pode ser que os
partidos que pretendiam, com a autonomia, ter uma situação
muito boa, tenham o contrário, digladiem-se em lutas
internas, em lutas intestinas, até se acabarem nos
municípios, nas suas questões e demandas intestinas,
internas. Eu, particularmente, não achei boa essa reforma
partidária. Sei que isso teve a influência de alguns
Deputados que, até pelo Estado em que residiam, tinham
divergências com a Justiça Eleitoral. Alguns chegaram a me
revelar isso. Não era, entretanto, o que ocorria na média da
Justiça Eleitoral do Pais, em que as relações sempre foram
muito boas com os lideres partidários, com os Presidentes de
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partidos políticos, com os políticos de um modo geral. Dessa
forma, talvez tenha a lei estabelecido um complicador
incrível. Vamos ver, também, como o TSE encara isso. Eu lhes
disse que há uma cautelar requerida e que mandei distribuir,
parecendo-me, á primeira vista, que, talvez, o TSE tenha de
dizer que não tem mais competência para processá-la.
Entretanto, vamos ver. Alguns lideres partidários de grande
importância têm procurado o TSE e pedido uma certa
compreensão para isso.
Com relação às considerações do Deputado Ermano Batista,
relativamente às decisões dispares no que tange à
propaganda, quero dizer que, na verdade, eu penso que a
rodovia estaria incluída nesta proibição do art. 51: "Nos
bens cujo uso dependa de cessão, permissão ou concessão do
Poder Público ou que a ele pertençam, bem como nos de uso
comum, é vedada a pichação e inscrição à tinta e a
veiculação de propaganda". As faixas laterais reservadas,
parece-me que de 3m, constam da lei. Por isso, penso que
elas se incluem.
Vejo com muita simpatia a sugestão de S. Exa. o Sr.
Deputado Ermano Batista, no sentido de se fazer uma cartilha
contendo o que se pode e o que não se pode fazer. Sou
simpático a essa idéia. E nós, Juizes, temos que chegar à
conclusão de que nossa independência não está na
possibilidade de decidir, até de forma contrária a um
tribunal superior ou a um Juiz inferior. Não, não está
nisso. A decisão judiciária tem muito de bom-senso, a
decisão judiciária tem um sentido. Ela existe para fazer as
pessoas felizes, porque resolve o conflito que se instala
entre elas, reestabelecendo, portanto, a paz. Muitas vezes,
em nome da independência judicial, o Juiz profere uma
decisão contra entendimento de tribunal superior; dessa
forma, ele não está prestando serviço àqueles que são a
razão de ser da sua existência, os jurisdicionários.
Digo isso porque, na verdade, poderá parecer até ofensivo a

alguns magistrados receber uma cartilha de como proceder.
Penso que certos temas, pelas decisões repetidas que têm
merecido dos tribunais, podem ser perfeitamente divulgados.
Vou levar essa idéia, também, ao TSE e, quem sabe, repassá-
la aos TRE5, porque, numa eleição municipal, a participação
dos TREs é muito intensa, como é intensissima a participação
dos Juizes Eleitorais.
O Deputado Raul Lima Neto acentua a inconstitucionalidade

do f 3Q do art. li. Repito o que disse: essa questão precisa
ser posta. Quem sabe o seu partido, com representação no
Congresso, não aforaria a ação direta. O ideal seria que o
STF decidisse já essa questão.
Com relação à Lei nQ 9.096, S. Exa. refere-se ao art. 21:
"Para desligar-se do partido, o filiado faz comunicação
escrita ao órgão de direção municipal e ao líder eleitoral
da zona em que for inscrito. Decorridos dois dias da data da
entrega da comunicação, o vinculo se torna extinto para
todos os efeitos". V. Exa. interpretaria o parágrafo
único...
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O Deputado Raul Lima Neto - O parágrafo único diz assim:
"Quem se filia a outro partido deve fazer comunicação ao
partido e ao Juiz de sua respectiva zona eleitoral, para
cancelar sua filiação. Se não o fizer no dia imediato ao da
nova filiação, fica configurada a dupla filiação, sendo
ambas consideradas nulas para todos os efeitos." Como essa
lei não foi divulgada - citei até o exemplo da propaganda de
prevenção da AIDS, que foi amplamente divulgada - a maioria
dos candidatos dos vereadores desconhecem essa lei.
Conseqüentemente, milhares estão sendo prejudicados, alguns
até maliciosamente induzidos a se inscreverem em outros
partidos para inviabilizar suas candidaturas. Julgamos,
assim, ser uma forma meio contrária à democracia plena e
pura a obrigação da filiação ao partido com um ano de
antecedência. Suponhamos que, no decorrer desse semestre,
surja alguma...
O Sr. Coordenador - Temos mais de 80 perguntas. Temos que

ser realmente rigorosos quanto ao tempo.
O Deputado Raul Lima Neto - Suponhamos que, no decorrer do
semestre, surja uma liderança nata em uma região ou
comunidade, que não pode se candidatar, porque não era
filiada em data apropriada. Essas coisas, acho,
prejudicariam a democracia do nosso Pais.
O Ministro Carlos Mário da Silva Velloso - A lei expressa
não foi estabelecer esse prazo de filiação, 31 de dezembro.
A filiação partidária é condição de elegibilidade. No
particular, eu gostaria de dizer o seguinte: temos que
fortalecer os partidos políticos. Não há democracia
representativa a não ser aquela praticada através dos
partidos políticos. Não há. Portanto, é preciso fortalecer
os partidos políticos. Acho que é muito importante a
filiação partidária. Por exemplo, o caso que V. Exa. citou
sobre a liderança que surge, que, entretanto, não pode
surgir assim. Sei que o assunto é polêmico e peço desculpas
se estiver entrando num assunto que seja interna corporis".
Mas peço licença para expressar o meu pensamento a respeito.
Essa liderança, porque não havia partido político ainda,
porque não era filiado, deverá aguardar uma outra eleição.
Por isso, senão da mesma forma que vai se admitir a
inscrição às vésperas da eleição, vai se admitir a troca de
partido. Isso não presta serviço aos partidos políticas, que
não se fortalecem assim.
Costumo dizer que o político é imprescindível à realização

da democracia. No meu entendimento, o político é uma pessoa
da maior importância. Sou democrata e não há regime político
melhor que a democracia. Vou citar as palavras de Winston
Churchill, um político, na casa dos políticos. Dizia ele que
"a democracia é o pior dos regimes políticos, com exceção de
todos os outros que já foram praticados". Sem dúvida
nenhuma. Mas é preciso fortalecer esse regime. E vamos
fortalecê-lo, fortalecendo os partidos políticos. De modo
que, na segunda colocação, data vênia, estamos num debate,
Pode ser que o meu pensamento não seja o mais correto, mas
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penso que não prestaria serviço ao partido se deixasse em
aberto a questão da filiação partidária.
Estou de acordo com V. Exa. quando manifestou sua
preocupação em relação ao parágrafo único do art. 22. E uma
preocupação legitima. Mas V. Exa. começou falando sobre o
desconhecimento da lei, que não isenta de responsabilidade
aquele que a descumpre. Também, não seria justificativa para
o descumprimento alegar o desconhecimento da lei. Então,
concordo com V. Exa. , vamos todos divulgar. Estou vendo que
a Assembléia Legislativa de meu Estado está cumprindo a sua
parte, fazendo esses debates e editando a legislação. Isto
vai ter divulgação, e a imprensa vai noticiar. Cada
Deputado, certamente, divulgará esse assunto em seus rincões
e em suas bases eleitorais.
Solucionar a questão de outra forma fica difícil, a não ser
que o Tribunal Superior Eleitoral pudesse fazer a construção
legislativa, como disse. Mas isso não é possível. O Tribunal
não legisla. Quem legisla são aqueles que 9 povo escolheu
para legislar. O Tribunal interpreta. E claro que
interpreta, mas não fica jungido á letra fria da lei. Acho
correta a preocupação do ilustre Deputado, com a qual
compartilho, mas é muito difícil esse problema ser
solucionado pelo Tribunal. Muito obrigado, Deputado.
o Sr. Coordenador - Esta coordenadoria está com inúmeras
perguntas. Na parte de desincompatibilização, temos 21
perguntas; na parte de inelegibilidade, temos outro tanto;
na parte de propaganda eleitoral, também; na parte de
domicilio eleitoral, também. A coordenadoria está querendo
solicitar ao Sr. Ministro Carlos Vefloso e aos Srs.
debatedores que, se possível, dêem respostas visando a
orientar. Leríamos algumas perguntas, como, por exemplo, as
sobre desincompatibilizações. Se formos ler todas, não
haverá possibilidade de responder a cada uma delas. Leríamos
algumas, para que os senhores tenham urna idéia das perguntas
e tentaremos satisfazer o maior número possível de pessoas
aqui interessadas.
Gostaria também de esclarecer que algumas perguntas de

caráter individual e pessoal não serão feitas, em virtude de
serem assuntos delicados para as ilustres autoridades aqui
presentes, os Srs. Presidentes do Tribunal Superior
Eleitoral e do Tribunal Regional Eleitoral.
O Sr. Presidente - Sr. Coordenador, com sua permissão,
gostaríamos de dizer que fomos informados pelo Ministro
Carlos Velloso que ele necessita sair da Assembléia às
18h15min, uma vez que irá retornar a Brasília ainda hoje, em
virtude de compromissos ali assumidos. Portanto, essa
condição adotada pelo coordenador dos debates está de acordo
com as necessidades do nosso conferencista desta tarde.
O Sr. Coordenador - Vamos tentar atender o maior número de
pessoas possível. Sr. Ministro Silva Velloso, tenho em mãos
algumas perguntas relativas á desincompatibilização, como
estas que passarei a ler.
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O Sr. Aurélio Antônio faz a seguinte indagação: como se dá
a remuneração do servidor público tendo ele que se afastar
seis meses antes da eleição?
Pergunta do Deputado Carlos Murta; qual o prazo para o
Chefe de Divisão das Prefeituras se desincompatibilizar? E
sua remuneração? Outra pergunta do Deputado Carlos Murta:
qual seria o prazo para a desincompatibilização de uma
Diretora de escola estadual de lQ e 2Q graus, eleita pelo
colegiado da escola? E sua remuneração?
Pergunta do Sr. Antônio Machado, do gabinete do Deputado
Geraldo Nascimento: qual é o prazo para a
desincompatibilização dos assessores de gabinete de Deputado
Estadual?
Pergunta do gabinete do Deputado Marcos Helênio: os
funcionários em cargos de confiança de Deputados Estaduais
devem se desincompatibilizar?
Como os senhores podem observar, as perguntas estão
dirigidas ás desincompatibilizações dos servidores públicos.
Portanto, gostaríamos de uma orientação dos senhores nesse
sentido.
O Ministro Carlos Mário da Silva Venoso - Amanhã, tanto no

Supremo quanto no TSE, irei participar de sessões. Portanto,
como o meu compromisso com a Assembléia seria entre 15 e 18
horas, marquei o meu retorno logo após, ou seja, ás 18
horas. Gostaria de lamentar muito, pois o debate está muito
bom. Em virtude do motivo exposto, tentarei resumir as
respostas.
Prefeito atual: é inelegível para o mesmo cargo. Ai já é um

problema de irreelegibilidade. A Constituição não permite a
reeleição. Então, chama de inelegibilidade o que, na
verdade, é irreelegibilidade. E elegível para o cargo de
Vereador, desde que renuncie ao respectivo mandato até seis
meses antes do pleito. E inelegível para o cargo de Vice-
Prefeito, segundo tem entendido o TSE. Então, o Prefeito não
pode candidatar-se ao cargo de Vice-Prefeito. E elegível
para o mesmo cargo em município diverso, desde que renuncie
ao seu mandato seis meses antes da eleição e preencha os
demais requisitos de elegibilidade, como domicilio
eleitoral, etc. -
Vice-Prefeito atual: é inelegivel para o mesmo cargo. E
elegível para outros cargos, preservando o seu mandato,
desde que nos últimos seis meses não tenha sucedido ou
substituído o titular. Isso é da Lei Complementar nQ 64.
Vereador atual: é elegível para o mesmo cargo. E elegível
para cargos eletivos diversos sem necessidade de
desincompatibi 1 ização
Para candidatar-se a Prefeito e Vice-Prefeito; prazo de
desincompatibilização de quatro meses para os inelegíveis
aos cargos de Presidente e Vice-Presidente. Governador e
Vice-Governador, no que lhes for aplicável, por identidade
de situações, Ministro de Estado, Secretário de Estado,
Secretário Municipal, etc.
Para candidatar-se a Vereador, segundo a Lei Complementar
nQ 64, art. lg, inciso VII: prazo de desinconpatibilização
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de seis meses para os inelegíveis ao Senado Federal e à
Câmara dos Deputados Então, observa-se a regra Senado~
Câmara dos Deputados no que lhes for aplicáVel, por
identidade de situações, Ministro de Estado, Secretário de
Estado, Secretário Municipal, etc. Com relação a eleição de
parentes, tomei notas, mas não houve perguntas.
Seis meses antes do pleito, 2 de abril; quatro meses, 2 de
junho. O Vice-Presidente e o Vice-Governador poderão se
candidatar a outros cargos, preservando seus mandatos
respectivos, desde que, nos seis meses anteriores ao pleito,
não tenham sucedido ou substituído o titular.
Vou responder a várias perguntas com uma única resposta.
Servidor público: notei que são informações de servidores
que não exercem aqueles cargos que mencionei, que exigem
Quatro meses, ou que exigem seis meses. O servidor público,
de um modo geral, para concorrer a qualquer eleição,
majoritária ou proporcional, desde que vinculado a
repartição, fundação pública ou empresa que opere no
território do município, deverá afastar-se três meses antes
da data da eleição, portanto, dia 2 de julho, com a garantia
da percepção integral de sua remuneração. Isso está expresso
na Lei Complementar flQ 64, art. lg, inciso II, letra "1", e
na Resolução nQ 18.019, de 1992, do TSE. Q titular de cargo
em comissão de livre exoneração, para concorrer a qualquer
eleição, majoritária ou proporcional, deverá afastar-se
definitivamente", exonerar-se, portanto, "três meses antes
da data da eleição", 2 de julho, 'sem direito a percepção de
remuneração". Lei Complementar nQ 64, art. 1Q. inciso II,
letra '1', e Resolução ng 18.019. de 1992, do TSE. Há um
tratamento diverso para quem exerce cargo comissionado de
livre exoneração. Se quiser concorrer a qualquer eleição,
majoritária ou proporcional, para Prefeito ou Vereador, deve
exonerar-se do cargo três meses antes da data. Isto é o que
consta na legislação.
Parece que o Deputado Bonifácio Mourão quer fazer uma
intervenção.
O Sr. Coordenador - Com sua resposta, o Sr. Ministro deu
uma orientação geral, não só com relação à
desincompatibilização como também à inelegibilidade que a
abrange. Assim que tivermos tempo, voltaremos a essas
perguntas.
Está inscrito em segundo lugar, para perguntas, o Deputado

José Henrique.
O Deputado José Henrique - Sr. Presidente, quero, mais urna

vez, parabenizar a Casa pela iniciativa deste debate, que
acontece em boa hora. Fui testemunha da primeira eleição
informatizada em Minas Gerais, no Município de Matipó, e
parabenizo o Presidente do TRE-MG, que conduziu os
trabalhos, os quais transcorreram na maior tranqüilidade.
Acredito que não houve dificuldade nenhuma naquela eleição.
Como o próprio Presidente Carlos Velloso já disse, o que
necessita de aprimoração é a identificação do eleitor,
porque esse foi o primeiro empecilho naquela eleição.
Tivemos o resultado geral por volta de 191h30min do dia 3 de
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outubro. Foi uma eleição tranqüila, mas houve dificuldade
com relação à identificação dos eleitores. Acredito que, com
o cartão eletrônico, a identificação do eleitor terá mais
ágil.
Gostaria de dirigir uma pergunta ao Ministro Carlos Mário
da Silva Velloso. Tal questionamento já foi feito pelo
Deputado Ermano Batista e pelo Sr. Paulo, com referência ao
art. 5Q. A preocupação é com relação aos novos municípios,
muitos dos quais, apesar de terem comunicado a formação das
comissões provisórias a seus partidos, não o haviam feito ao
TRE. Pergunto ao Sr. Presidente se esses municípios terão
condições de realizar as eleições neste ano, mesmo não tendo
formado suas comissões provisórias. Se fosse observado o
art. 5g , as eleições estariam inviabilizadas nesses
municípios A outra pergunta é com relação à
inelegibilidade. E entendimento do TSE que serão inelegíveis
para o mesmo cargo, no território de jurisdição do titular,
os parentes consangüíneos ou afins do Prefeito até o 2Q
grau. Tal entendimento aplica-se aos municípios recém-
criados? Porque entende-se que há uma nova jurisdição para
novo município. Então estariam inelegíveis os filhos, ou
parentes de Prefeito? Caso não se aplique, é necessário que
• prefeito se desincompatibilize seis meses antes, para que
• seu parente até 2Q grau se candidate no município recém-
criado? Essa é a pergunta que faço ao Ministro Carlos
Velloso e o parabenizo pela exposição, que nos trouxe
maiores esclarecimentos. Tenho certeza de que poderá levar,
como foi dito, no próximo dia 27, em encontro com os
lideres, as nossas preocupações e buscar esclarecimentos,
para que possamos realizar essas eleições com maior
tranqüilidade. Muito obrigado.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Ministro Carlos

Velloso.
O Ministro Carlos Mário da Silva Veiloso - Vou incorporar
ás sugestões, às idéias que os lideres levarem no dia 27
este debate de hoje. Estou tendo o cuidado de anotar os
debates, as intermediações. Vou levá-lo, sem dúvida nenhuma.
Compartilho da preocupação com relação aos municípios
recém-criados, no que se refere à constituição dos órgãos
partidários no município. Numa interpretação literal da lei,
esses partidos não poderiam apresentar candidatos. E a
interpretação literal, mas acredito que essa não seria a
melhor interpretação, principalmente com relação aos
municípios criados até 31/12/96. A lei não fez nenhuma
ressalva.
Com relação a inelegibilidade, a regra é esta: são
inelegíveis, no território da jurisdição do titular, o
cônjuge, os parentes consangüineos ou afins, até o 2g grau,
do Prefeito ou de quem o haja substituído dentro dos seis
meses anteriores ao pleito, salvo se titular de mandato
eletivo e candidato à reeleição. São elegíveis para cargos
eletivos diversos, desde que o titular se desincompatibilize
no prazo de seis meses antes do pleito. São inelegiveis para
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o mesmo cargo mesmo que tenha havido o afastamento no prazo
de seis meses no pleito. -
Com relação aos novos municípios, a inelegibilidade
relativamente ao municipio-mãe atingiria - e parece-me que a
sua pergunta é essa -, aqueles que, nos distritos, querem se
candidatar a Prefeito ou Vereador. Essa é a questão. A essa
pergunta, confesso a V. Exa. , não gostaria de dar a resposta
agora, pois vou levá-la para a discussão. Em principio,
existe a inelegibilidade, mas não quero me comprometer com
essa resposta. Não me comprometo com ela. O que penso é que
essas questões devem continuar a ser pensadas, até que
tenhamos o preto no branco. Estamos discutindo questão por
questão. Essa questão já foi posta e, em principio, existe a
inelegibilidade. Mas não estou comprometido com essa
resposta. Perfeito?
O Sr. Coordenador - A coordenação agora vai dirigir ao Sr.
Ministro e aos senhores debatedores perguntas relativas a
propaganda eleitoral. Em primeiro lugar, da pergunta do
Vereador Geraldo Félix, que diz o seguinte: "os jornais
informativos do gabinete do vereador podem ser distribuídos
na Câmara por ocasião da campanha eleitoral?"
Temos algumas outras perguntas, mais ou menos no mesmo
teor, O Sr. José Carlos Mendes, Presidente do PTN de
Contagem, pergunta: "o horário eleitoral é proporcional para
todos os partidos?"
A Câmara Municipal de Caeté, por meio do Sr. Adilson dos

Santos, gostaria de saber sobre o trabalho de boca de urna e
o uso de camiseta no dia das eleições?
O Ministro Carlos Mário da Silva Velloso - Em principio,

qualquer publicação que se faça às expensas do poder público
não pode servir à campanha. Caso contrário, caímos na
questão do calendário. Fica praticamente igual. Isso gera a
inelegibilidade. E claro que as questões têm de ser
examinadas em concreto, mas, em principio, qualquer
publicação feita às expensas do poder público não pode
servir à campanha política.
Quanto à pergunta se o horário eleitoral gratuito é
proporcional para todos os partidos, eu diria que a lei
estabelece a forma como esse horário é distribuido. O art.
57 da lei dia o seguinte: "A justiça eleitoral distribuirá
cada um dos períodos referidos no artigo anterior entre os
partidos e coligações que tenham candidatos registrados,
conforme se tratar de eleição majoritária ou proporcional,
observado o seguinte: 1 - 1/5 do tempo dividido
igualitariamente entre os partidos e coligações; II - 4/6 do
tempo entre os partidos e coligações, dividido
proporcionalmente ao número de seus representantes na Câmara
de Deputados; III - quando concorrerem apenas dois
candidatos à eleição para Prefeito e Vice-Prefeito, o tempo
será dividido igualmente entre eles.

lp - Aos partidos cujo tempo devido em qualquer
distribuição for inferior a 1 min diário será assegurado o
direito de acumulá-lo, para utilização de tempo equivalente.
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f 2Q - Deixando o candidato a Prefeito de concorrer por
qualquer motivo, em qualquer etapa do pleito, far-se-á nova
distribuição do tempo entre os candidatos remanescentes.".
Assim, vê o eminente Deputado que haverá uma
proporcionalidade do tempo maior, ou seja, 4/5 Somente 1/5
será dividido igualitariamente entre os partidos e as
coligações, e 4/5 serão divididos entre os partidos e as
coligações proporcionalmente ao número de seus
representantes na Câmara dos Deputados.
Agora indagamos: essa disposição é correta? Primeiro, vamos

colocar no campo da ciência jurídica, não do direito. Penso
que é correto, sim, dentro da linha que acabei de expor
Precisamos valorizar os partidos que têm expressão nacional.
Peço desculpas a quem não pensa dessa forma, mas o número
excessivo de siglas não presta serviço á democracia
representativa. E claro que há os partidos ideológicos, e
devemos ter todo o respeito por eles, porque são
representativos de certos setores da sociedade. Agora, o que
vimos é um grande número de siglas que não são
representativas de coisissima nenhuma. Então, peço licença
para manifestar meu pensamento. Acho que, num debate
científico, não podemos ter preconceito. Caso contrário, não
vamos encarar, cientificamente, as questões e vamos falsear
aquilo em que pensamos. Temos de dizer o que pensamos. Acho
que essa divisão, tendo em vista a proporcionalidade ao
número dos representantes de partidos da Câmara, não me
parece errada sob o ponto de vista da ciência política.
Agora, sob o ponto de vista do direito, seria
inconstitucional? Também penso que não, porque a
Constituição, quando estabelece a criação dos partidos,
manda, no art. 17, observar, vejam bem, manda observar na
constituição dos partidos: "E livre a criação, fusão,
incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados
a soberania nacional, o regime democrático, o
pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana
e observados os seguintes preceitos: 1 - caráter nacional'.
Fico por aqui. O que li significa que a Constituição quer
que os partidos tenham caráter nacional. Tem muito mais
caráter nacional o partido que tem uma representação maior
na Câmara dos Deputados, eu penso. De modo que é assim que
eu responderia á indagação de V. Exa. , Deputado.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Deputado Carlos
Pimenta.
Sr. Presidente, Sr. Ministro Carlos Mário Velloso, Sr
Presidente do TRE, Dr. Sebastião Rosenburg, Deputados Ermano
Batista e Bonifácio Mourão, Dr. Paulo Eduardo, nós tínhamos
três indagações a fazer. Duas já foram feitas, primeiro,
pelo Ermano, com relação ao prazo que os partidos tiveram
até o dia 31/12/95, principalmente para os municípios recém-
emancipados, e depois, pelo Deputado José Henrique. Ficou
uma terceira indagação. Ela pode parecer, até certo ponto,
ingênua, mas gostaríamos de saber, Sr. Ministro, na visão do
Tribunal Superior Eleitoral, se vamos ter eleições nos
municípios recém-emancipados. Nosso questionamento se
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baseia, primeiro, na falta de informações e de certeza para
os candidatos a Vereadores e a Prefeitos. -
O Congresso Nacional apresentou uma emenda á Constituição
tentando mudar as regras do jogo, sendo que elas foram
estabelecidas pelos próprios Estados. Em Minas Gerais, foram
criados quase 100 municípios, num trabalho exaustivo desta
Casa e dos Deputados. Verificamos uma apreensão e uma
ansiedade muito grande, até mesmo nos contatos que temos com
as pessoas que recebemos diariamente. Assim, gostaríamos de
ter uma palavra oficial do TSE sobre a ocorrência ou não, em
1996, de eleições municipais nos municípios recém-
emancipados. Muito obrigado.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Ministro Carlos Mário

Vel 1050.
O Ministro Carlos Mário da Silva venoso - Deputado Carlos
Pimenta, primeiramente quero fazer uma observação. A minha
palavra não é a palavra oficial do Tribunal. Velho Juiz,
aprendi que, até a hora do julgamento, os Juizes estão com a
decisão em elaboração. Então, nos julgamentos, o Tribunal
vai tomar a decisão que lhe parecer melhor. Até eu saio
daqui, hoje, com tantas informações e apreensões, que tudo
isso irá influir no meu julgamento. Assim, não é a palavra
oficial. E a palavra, sobretudo, de um estudioso do direito
eleitoral, que, eventualmente, é o Presidente do TSE. A
resposta está no parágrafo único do art. IQ da lei. Haverá
eleição nos municipios que foram criados até 31 de dezembro.
Agora, surge o problema dos candidatos, referidos no art.
SQ: "Poderá participar das eleições o partido que, até dia
31 de dezembro de 1995, tenha registrado o seu estatuto
( ... ) e constituídos os órgãos". Até quando esses órgãos
partidários terão sido constituídos no município? Até o dia
31 de dezembro também? E isso o que parece estar na lei, mas
será que é o que efetivamente está na lei? O Tribunal vai se
debruçar sobre todos esses problemas. A regra é essa. Em
principio, é isso; os municípios criados até o dia 31 de
dezembro terão eleição.
O Sr. Coordenador - Gostaríamos de lembrar a todos os
presentes que o Sr. Ministro tem que sair até às lBhlOmin.
Vamos passar mais uma pergunta, que é do Sr. Mauro Bonfim,
advogado da Assembléia Legislativa; a prescrição da
pretensão punitiva é causa de exclusão da inelegibilidade de
quem foi condenado?
O Ministro Carlos Mário da Silva Velloso - Quer dizer que

o esse cidadão estava condenado antes de trânsito em julgado.
Prescreveu a punição antes do trânsito em julgado.
O Sr. Coordenador - Prescreveu a pretensão punitiva do

Estado.
o O Ministro Carlos Mário da Silva Venoso - Em princípio,

sim, extinta está a pretensão punitiva do Estado.
j O Sr. Coordenador - Vamos passar mais uma pergunta, que é

do gabinete do Deputado Almir Cardoso, de Reginaldo Miguel;
com relação à candidatura de ex-Prefeitos que tiveram suas
contas rejeitadas pela Câmara Municipal e, em primeira
instância, na justiça comum, como agirá o Tribunal?
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O Ministro Carlos Mário da Silva Veiloso - Sabemos Que a
Lei Complementar flQ 64, de 1990, estabelece que o
administrador que teve suas contas registradas é inelegivel.
Estabelece, inclusive, prazo de inelegibilidade posterior 4
eleição. Porém, • a lei dá com urna mão e tira com a outra. E
incrível isso. E uma disposição moralizadora porque o TSE
interpretou isso com muito critério. Somente as rejeições
que possam conter improbidade são consideradas causa de
inelegibilidade. A rejeição por deficiências formais, por
exemplo, não é causa de inelegibilidade. Todos nós,
administradores, poderemos ter contas nossas rejeitadas
porque o secretário, ou outro funcionário, esqueceu-se de
carimbar ou de colocar urna folha indispensável, ou uma
descrição, etc- Por outro lado, a rejeição que é
conseqüência da improbidade, que caracteriza, portanto, o
administrador como ímprobo, será causa de inelegibilidade. O
ideal é afastar do pleito eleitoral quem tenha sido
declarado administrador ímproba. O Brasil, nos últimos
tempos, tem avançado extraordinariamente em termos éticos,
principalmente depois que o Tribunal decretou o
"impeachment' do Presidente da República. Hoje, uma simples
ameaça, uma suspeita de que vai haver qualquer atentado
ético promovido por qualquer administrador, a imprensa
denuncia e fiscaliza. Isso mostra que estamos avançando em
termos éticos, o que é muito bom. Então, a sociedade, na
verdade, não admite mais o administrador ímprobo. A imprensa
está ai, verberando a todo momento, mas acontece que a lei
deu com uma mão e tirou com a outra. Porque, quando
estabelece a inelegibilidade, acrescenta: 'Salvo se a
questão estiver sendo discutida judicialmente'. Então, é
muito fácil para qualquer administrador ímprobo, que teve
suas contas recusadas com a marca da improbidade, entrar em
juizo. E sabemos que precisamos de uma reforma processual,
com urgência, para acabar com os formalismos e com o excesso
de recursos. A questão fica sendo discutida e, enquanto está
sendo discutida, ele é elegível. Para que isso? Para que
esse dispositivo? A Constituição diz assim: "A lei não pode
excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de
direito individual'. Então, isso não precisava existir,
porque qualquer pessoa, sentindo que está havendo lesão ao
direito individual seu, pode entrar em juizo. Sã que o
simples fato de entrar em juizo não deve implicar o
afastamento da inelegibilidade Mas, e aquele que teve,
injustamente, uma conta recusada e fica injustamente com a
marca da improbidade? Ele tem a medida cautelar. Mas
acontece que, para ter a medida cautelar, a pretensão dele
precisa apresentar o sinal do bom direito, aquilo que, na
linguagem comum do foro, nós, advogados e Juizes, chamamos
de "fumus boni juris'. Se houver esse bom sinal, esse 'fumus
boni juris', o Juiz concederá a cautelar. Mas estaria
condicionada à ocorrência do "fumus boni juris' e do
"periculum in mora", do perigo da demora da decisão
ocasionar a perda do direito. E isso que tem acontecido.
Temos visto muito disso. Eles estão em juizo discutindo,
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muitos até sei, não estou me referindo ao meu Estado de
Minas Gerais, mas a outros Estados, cujas petições postas em
juizo certamente não vão levar a nada, tal a fraqueza da
argumentação, argumentações pífias, mas "legem habemus". Até
gostei de ter sido feita esta pergunta, porque me
proporcionou a oportunidade de dar este testemunho, o
testemunho de quem está vivendo o problema. E, à medida em
que a sociedade reage, o legislador acompanha. E preciso,
realmente, alterar este dispositivo: art. Ip, 1, "g', da Lei
Complementar nQ 64.
O Sr. Coordenador - Sr. Ministro, em atenção ao interesse

dos presentes, pediríamos permissão para encaminhar todas as
perguntas que lhe foram dirigidas, para que V. Exa. pudesse
- aqui tem os endereços - responder a cada uma delas,
oportunamente
Vamos, agora, responder também a uma pergunta que nos foi
feita da seguinte forma: onde e em que data foi publicado o
projeto da resolução do Tribunal Superior Eleitoral que
regulamenta a Lei nQ 9.100, que dispõe sobre as eleições
deste ano? Resposta: Foi publicada no "Diário da Justiça da
União" de 5/3/96, no processo de instrução, e várias
instruções relativas à implementação da Lei nQ 9.100, de
29/9/95.
Para descansar V Exa. , Sr. Ministro, vamos ler três

perguntas feitas ao Deputado Ermano Batista. A primeira é a
seguinte: a propaganda eleitoral somente é permitida após a
escolha do candidato em convenção. Entretanto, há candidatos
que se antecipam, burlando a lei. Mas a sansão, no caso, é
apenas uma pequena multa. Essa multa irrisória beneficia os
candidatos ricos e penaliza os pobres. E dai, como coibir
essa aberração?
A segunda pergunta: já ocorreu, segundo consta, anulação de

eleições proporcionais para Vereador, em nosso Estado, pelo
fato de não constar na cédula-referência a legenda
partidária de determinada agremiação. Nas próximas eleições,
esse tipo de acontecimento pode continuar ensejando a
anulação?
A terceira pergunta: a partir de que data é facultado aos
candidatos a propaganda eleitoral através do serviço de
alto-falante?
Com a palavra, o Deputado Ermano Batista-
0 Deputado Ermano Batista - Com relação á pergunta em que o
nobre amigo alega que o candidato pobre é penalizado porque
deixa ao rico a condição de burlar a lei eu discordo. A pena
vai de 10 a 20.000 UFIR, e, a não ser a pena de morte, não
há pena que sensibilize mais do que a pecuniária. De
qualquer forma, ele já entra na campanha em prejuízo, como
reincidente no caso de uma condenação. Nesse caso, de acordo
com a Lei nQ 9.100, o juiz, na próxima pena, poderá dobrá-
la.
Quanto à segunda pergunta, a propaganda eleitoral é
facultada ao candidato, através do serviço de alto-falante,
a partir de 3 meses antes das eleições - este ano, dia 3 de
julho. E bom que os senhores atentem para o fato de que a
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Lei flQ 9.100 reproduziu o Código Eleitoral, nesse
particular. Mas, com relação à distância da localização dos
comitês que poderão ter o alto-falante, a distância diminuiu
de 500m para 200m em relação a Fórum, delegacia, Prefeitura,
casa de saúde, hospital. Esses, definitivamente, não podem
ficar a menos de 200m. Com relação às escolas, bibliotecas e
igrejas, os alto-falantes não poderão funcionar no período
em que houver atividade nesses locais. E preciso olhar muito
bem a localização para evitar transtorno na hora da
instalação do equipamento.
Quanto à terceira pergunta, esse tipo de coisa não pode
mais acontecer porque a Lei nQ 9.100 não coloca mais
legendas para serem votadas. Ela deixa espaço para que o
eleitor coloque o número da legenda em que ele quer votar.
Na cédula não vem mais aquele número enorme de legendas; vem
o espaço para que o eleitor, não querendo votar no
candidato, vote na legenda. Isso não é mais problema.
O Sr. Coordenador - Esta coordenação, tendo em vista que o
prazo está encerrado, agradece e devolve a palavra ao Sr.
Presidente, Agostinho Patrús.
O Sr. Presidente - Informamos ao Plenário que, após o
encerramento da reunião, será feita uma demonstração do
funcionamento da urna eletrônica no saguão em frente ao
Plenário.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença do

Ministro Carlos Mário da Silva Velloso, do Desembargador
Sebastião Helvécio Rosenburg, do Jurista Paulo Eduardo
Almeida de Mello, do Deputado Ermano Batista, do Deputado
Bonifácio Mourão e dos demais participantes desse evento e
encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião
ordinária de debates de logo mais, às 20 horas. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 35a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e sete de março
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ivo José, Ronaldo VasconcellOs,
Antônio Roberto e Wilson Trópia, membros da Comissão
supracitada. Registra-se, também, a presença dos Deputados
Raul Lima Neto e Geraldo Nascimento. Havendo número
regimental, o Presidente Deputado Ivo José, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Wilson Trãpia Que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, Que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que
a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta
e ouvir representantes da Comissão de Meio Ambiente da OAB-
MC, que prestarão esclarecimentos sobre sua atuação e suas
atribuições. Na oportunidade convida a tomar assento à mesa
os Srs. José Aleixo Ribeiro e João Paulo Campelo,
representando o Sr. Marcelo Agular, Coordenador da Comissão
de Meio Ambiente da OAB-MG. Passa-se à la fase da Ordem do
Dia, compreeendendo a discussão e a votação de proposições
da Comissão. 0 Deputado Ivo José passa a Presidência ao
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Deputado Antônio Roberto e apresenta requerimento em que
solicita audiência pública da Comissão para discutir os
impactos sobre a população ribeirinha e o meio ambiente
causados pela construção das Barragens de Igarapé, Parto
Estrela, Cachoeira do Emboque, Cachoeira Grande, Pilar,
Funil, Sã Carvalho, Amorim II, Igarapava, Queimado, Traira,
Candonga e Baú, entre outras, com a presença de
representantes de entidades civis. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. O Deputado Antônio Roberto retorna a
Presidência ao Deputado Ivo José. Passa-se à 22 fase da
Ordem do Dia, compreeendendo a discussão e a votação de
proposição sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia.
Com a palavra, o Deputado Antônio Roberto, relator do
Projeto de Lei nQ 252/95, procede à leitura de seu parecer
sobre os Substitutivos ngs 2 e 3, apresentados em Plenário.
O relator conclui pela rejeição dos Substitutivos ns 2 e 3
e pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nQ 4.
Na fase de discussão, fazem uso da palavra os Deputados Raul
Lima Neto, autor da proposição, e Ronaldo Vasconcellos.
Prosseguindo, o Presidente coloca em votação o parecer. O
Deputâdo Wilson Trópia solicita a palavra para encaminhar a
votação e sugere que os Substitutivos ns 2 e 3 não sejam
rejeitados pela Comissão, deixando a decisão para o
Plenário. O Presidente informa que o assunto objeto do
Projeto de Lei nQ 262/95 foi amplamente debatido na
Comissão, com diversos representantes da sociedade civil, e
que o Substitutivo nQ 4 procura agregar partes dos
substitutivos anteriores e contribuições de órgãos e pessoas
envolvidas com a pesca no Estado. Colocado em votação, é o
parecer aprovado por unanimidade. A seguir, a Presidência
passa a palavra ao Deputado Ronaldo Vasconcel los, autor do
requerimento que motivou os convites, para que faça suas
considerações iniciais. O Deputado Ronaldo Vasconcel los fala
da importância de se conhecer o trabalho da Comissão de Meio
Ambiente da OAB-MG e de se promover uma aproximação entre as
duas Comissões (ALEMG e OAB-MG), tendo como objetivo a
preservação ambiental. Com a palavra, os Srs. José Aleixo
Ribeiro e João Paulo Campelo, prestam esclarecimentos sobre
a atuação e as atribuições da Comissão de Meio Ambiente da
OAB-MG e manifestam interesse em colaborar com o trabalho
desta Comissão, principalmente na divulgação das leis que
tratam da preservação ambiental. Na fase de debates, usam a
palavra os Deputados Ronaldo Vasconcelios, Antônio Roberto,
Wilson Trópia e Raul Lima Neto, conforme consta nas notas
taquigráficas. O Presidente anuncia a presença nas galerias
do Cap. PM José Antônio Pimenta de Faria, da PMMG; dos Srs.
Luis Lobo, do SEMAD e David Márcio Rodrigues, do 1FF; e da
Sra. Gelva Costa Rodrigues, da DAS-MO. Após os debates, a
Presidência agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares, coloca a Comissão à disposição para qualquer
esclarecimento, convoca os membros deste órgão técnico para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 3 de abril de 1996.
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Ivo José, Presidente - Ronaldo Vasconcellos - Wilson Trópia
- Antônio Roberto. -
ATA DA 21? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLITICA
ENERGÉTICA, HIDRICA E MINERARIA
As dez horas e trinta minutos do dia vinte e sete de março
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Alvaro Antônio, Bilac Pinto, Anivaldo
Coelho e Sebastião Helvécio, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental o Presidente, Deputado
Alvaro Antônio, declara abertos os trabalhos, informa que a
reunião se destina a ouvir os Srs. Rubens Martins Moreira e
Maurilio Chaves dos Santos, respectivamente, Presidentes do
Sindicato dos Engenheiros e do Sindicato dos Trabalhadores
da Indústria Energética, sobre o projeto de lei que autoriza
a alienação de ações da Companhia de Gás de Minas Gerais e
solicita ao Deputado Anivaldo Coelho que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes, O Presidente convida para
tomarem assento à mesa os Srs. Maurilio Chaves dos Santos e
Alexandre Heringer Lisboa, este representando o Presidente
do Sindicato dos Engenheiros. A Presidência passa a' palavra
ao Deputado Anivaldo Coelho, autor do requerimento que
motivou a reunião, para que faça suas considerações
iniciais. A Presidência anuncia a presença do Sr. Antônio
Otávio Ferraz, Superintendente de Gás da CEMIG, e o convida
a tomar assento à mesa. Abertos os debates, fazem uso da
palavra os Deputados Bilac Pinto, Sebastião Helvécio e
Anivaldo Coelho, que dirigem perguntas aos convidados, as
quais são prontamenté respondidas, conforme notas
taquigráficas. Ainda nesta fase, o Deputado Anivaldo Coelho
se manifesta favorável a uma análise mais acurada da
matéria. Em decorrência disso, a Presidência sugere uma
visita dos membros da Comissão ao Governador de Estado o
mais breve possível. A sugestão é acatada por todos os
membros. Encerrados os debates, a Presidência agradece aos
convidados os valiosos subsídios prestados a esta Comissão.
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, 3 de abril de 1996.
Alvaro Antônio, Presidente - Anivaldo Coelho - José Maria

Barros. -
ATA DA 242 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e sete de
março de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala
das Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro
Toledo, Leonídio Bouças, Arnaldo Penna, Anivaldo Coelho e
Ivair Nogueira, membros da Comissão de Constituição e
Justiça; Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Bonifácio Mourão,
Jairo Ataide, Elbe Brandão e Gilmar Machado (substituindo
este ao Deputado Durval Angelo, por indicação da Liderança
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do PT), membros da Comissão de Administração Pública; Miguel
Martini, Romeu Queiroz, Geraldo Rezende, Marcos Helénio e
Jairo Ataide, membros da Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária. Estão presentes também os Deputados João
Batista de Oliveira e Carlos Pimenta. 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. O
Presidente comunica que se encontram presentes os Srs.
Tarcísio Henriques, Secretário da Justiça, e Raimundo
Cândido Júnior, Presidente da OAB - MG, e convida-os a
tomar assento à mesa. A seguir, a Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar os Pareceres para o lQ Turno
do Projeto de Lei ng 650/96, de autoria do Governador do
Estado, que altera a redação do dispositivo do Regimento de
Custas e Emolumentos do Estado de Minas Gerais. Esclarece,
ainda, que, de acordo com o § lQ do art. 135 do Regimento
Interno, os relatores foram anteriormente designados O
Presidente passa, então, a palavra ao Deputado Simão Pedro
Toledo, relator pela Comissão de Constituição e Justiça.
Este emite parecer que conclui pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade da matéria na forma do
Substitutivo ng l Colocado em discussão, fazem uso da
palavra os Deputados Leonidio Bouças, que apresenta a
Proposta de Emenda np 1 ao Substitutivo nQ 1, Arnaldo Penna,
que apresenta a Proposta de Emenda nQ 2, Marcos 1-lelênio,
Geraldo Rezende, João Batista de Oliveira , Simão Pedro
Toledo e Anivaldo Coelho Este último solicita vista da
proposição, a qual é concedida pela Presidência. Logo após,
o Deputado Marcos Helênio apresenta requerimento solicitando
sejam convidados a participar da próxima reunião destas
Comissões, com a finalidade de debater o Projeto de Lei np
650/96, representantes de todas as entidades mencionadas no
projeto. Colocado em votação, é aprovado o requerimento.
Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros das Comissões
para a próxima reunião, a ser realizada no dia 2 de abril,
às 141h30min, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 2 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Marcos Helênio - Ajalmar

Silva - Elbe Brandão - Geraldo Rezende - Simão Pedro Toledo
- Bilac Pinto - José Bonifácio.
ATA DA 3g 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
Às dezesseis horas e cinco minutos do dia vinte e sete de
março de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala
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das Comissões os Deputados Geraldo Rezende, Arnaldo Penna,
Carlos Pimenta, Paulo Piau, Gilmar Machado e Ivair Nogueira,
membros da Comissão supracitada. Acham-se presentés também
os Deputados Durval Angelo e Elbe Brandão Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Rezende, 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
Presidência esclarece que a finalidade da reunião é tratar
de assuntos de interesse da Comissão. O Deputado Gilmar
Machado, com a palavra, apresenta requerimentos em que
solicita, no primeiro, a intimação dos Srs. Antônio Luiz
Bernardes, Superintendente de Planejamento e Coordenação da
Secretaria de Estado da Fazenda, e José Donizete Martins,
Fiscal de Tributos do Município de Betim, para prestarem
depoimento no dia em que será ouvida a Sra. Maria Helena
Leal Castro, Secretária Municipal da Fazenda de Juiz de
Fora; no segundo, que os Secretários Municipais da Fazenda
de Contagem, Congonhas e Varginha prestem seus depoimentos
na mesma data; no terceiro, que sejam intimados para depor o
Srs. Aloisio Hugo Guimarães, Diretor da empresa HG
Consultoria Ltda. , e Renê de Oliveira, Diretor da Receita
Fazendária do Estado de Minas Gerais. Colocados em votação,
cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima 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, 3 de abril de 1996.
Geraldo Rezende, Presidente - Gilmar Machado - Carlos
Pimenta - José Maria Barros - Paulo Piau. -
ATA DA 251 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÔES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze floras e trinta minutos do dia dois de abril de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo,
Arnaldo Penna e Ivair Nogueira, membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Ajalmar Silva, Arnaldo Penna,
Bonifácio Mourão, Elbe Brandão, Bilac Pinto e Marcos
Helênio, membros da Comissão de Administração Pública; e
Miguel Martini, Geraldo Rezende, Marcos Helénio e Ivair
Nogueira, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Estão presentes também os Deputados José
Henrique, José Bonifácio, Gilmar Machado e Carlos Pimenta.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo
Santanna, 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
parlamentares presentes. O Presidente informa que a reunião
se destina a ouvir os Srs. Tarcísio Henriques, Secretário da
Justiça; Raimundo Cândido Júnior, Presidente da OAB - Seção
Minas Gerais; José Maria Borges. Presidente do IPSEMG; Jacob



Lopes de Castro Máximo. Presidente da Caixa de Assistência
dos Advogados; o Desembargador José Guido de Andrade,
Presidente da Associação Mineira da Magistratura - ÁMAGIS -;
os Srs Francisco de Assis Castilho Moreira, Presidente da
Associação dos Serventuários da Justiça do Estado de Minas
Gerais - SERJUS -; Amando Prates, Presidente da Associação
Mineira do Ministério Público; o Desembargador Márcio
Aristeu Monteiro de Barros, representante do Fundo de
Construção. Manutenção, Conservação e Reparos de Prédios do
Fórum; os Srs. Constantino Eliziário Magalhães, Presidente
da Associação dos Juizes de Paz; Raul Machado Horta,
Presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais;
Antônio Inês Rodrigues, Presidente da Associação dos
Advogados de Minas Gerais; e Vicente de Paulo de Pinho
Carvalho, Presidente do Sindicato dos Servidores Remunerados
da Justiça de Primeira Instância do Estado de Minas Gerais -
SERJUSMIG - e a apreciar os Pareceres para o lQ Turno do
Projeto de Lei nQ 650/96, do Governador do Estado, que
altera a redação do dispositivo do Regimento de Custas e
Emolumentos do Estado de Minas Gerais. O Presidente convida
para tomarem assento à Mesa os Srs. Tarcisio Henriques,
Raimundo Cândido Júnior e Raul Machado Horta. Logo após,
acusa o recebimento de oficios do Presidente da Câmara
Municipal de Paraisõpolis; do Sr. João Rosa Damasceno
Bastos, de Iturama; do Sr. Antônio Silvério Barbosa, Juiz de
Paz de Capela Nova; do Presidente da Câmara Municipal de
Governador Valadares e do Dr. Raimundo Cândido Júnior,
Presidente da OAB - Seção Minas Gerais e do abaixo-assinado
do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, todos
solicitando que esta Casa não aprove o Projeto de Lei n
650/96. O Presidente passa a palavra ao Deputado Marcos
Helênio, autor do requerimento que motivou a reunião. Em
seguida, fazem uso da palavra os Srs. Tarcisio Henriques,
Raimundo Cândido Júnior, Reinaldo Ximenes, representante do
Presidente da AMAGIS; Francisco de Assis Castilho Moreira,
Amando Prates, Luiz Carlos Elôi, substituindo este ao
representante do Fundo de Construção, Manutenção,
Conservação e Reparos de Prédios do Fórum; Constantino
Eliziário Magalhães, Antônio Inês Rodrigues, Ailton de Pinho
Tavares, representante do Presidente do SERJUSMIG; Jacob
Lopes de Castro Máximo, Bruno Lombardi, Procurador-Chefe da
Defensoria Pública; e Raul Machado Horta. A Presidência
passa à fase dos debates, e fazem uso da palavra os
Deputados Simão Pedro Toledo, Bonifácio Mourão, José
Bonifácio, João Batista de Oliveira e os Srs. Tarcisio
Henriques, Raimundo Cândido Júnior, Jacob Lopes de Castro
Máximo e Amando Prates, conforme consta nas notas
taquigráficas. Em seguida, o Presidente tece as últimas
considerações, agradece a presença dos convidados e suspende
a reunião por 5 minutos. Reabertos os trabalhos, o
Presidente registra a presença dos Deputados Geraldo
Santanna, Simão Pedro Toledo, Arnaldo Penna e Marcos Helênio
(substituindo este ao Deputado Anivaldo Coelho, por
indicação da Liderança do PT), membros da Comissão de
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Constituição e Justiça; José Bonifácio (substituindo o
Deputado Ajalmar Silva, por indicação da Liderança do PSDB),
Arnaldo Penna, Bonifácio Mourão e Miguel Martini
(substituindo este à Deputada Elbe Brandão, por indicação da
Liderança do PSDB), membros da Comissão de Administração
Pública; e Miguel Martini, José Bonifácio (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 Marcos
Helênio, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente
informa que, na reunião anterior, na fase de discussão do
parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o
Projeto de Lei nQ 650/96, foi concedida vista da proposição
ao Deputado Anivaldo Coelho e dá continuidade à discussão do
parecer. O Deputado Arnaldo Penna faz uso da palavra e
apresenta ao relator, Deputado Simão Pedro Toledo, sugestão
para modificação do parecer. Este acata a sugestão e
solicita ao Presidente a retirada do parecer anterior para
apresentação de novo parecer, que conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
proposição na forma do Substitutivo ng 1. O pedido é
deferido pelo Presidente. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o novo parecer, com voto 'com restrição do
Deputado Marcos Helênio. Com a palavra, o Deputado Arnaldo
Penna, relator pela Comissão de Administração Pública, emite
parecer que conclui pela aprovação da proposição na forma do
Substitutivo nQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça,
com a Emenda nQ 1. Na fase de discussão do parecer, são
apresentadas as Propostas de Emendas ns 2, do Deputado
Leonidio Bouças, e 3 e 4, do Deputado Ajalmar Silva. O
Presidente submete a votação o parecer, o qual é aprovado-
Em seguida, submete a votação as propostas de emendas, fica
aprovada a Proposta de Emenda ng 3 e rejeitadas as Emendas
de ns 2 e 4. O Presidente indaga ao relator se ele concorda
com as alterações aprovadas e suspende a reunião por 5
minutos, para que seja elaborada a nova redação do parecer.
Reabertos os trabalhos, o Presidente solicita ao relator que
faça a leitura da nova redação. Em seguida, o Presidente
indaga aos membros da Comissão de Administração Pública se a
nova redação está de acordo com as alterações aprovadas
anteriormente. Após a concordância de todos, o Presidente dá
por aprovado o novo parecer, que conclui pela aprovação da
matéria na forma do Substitutivo flQ 1, com as Emendas ng 1 e
2. Em seguida, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, convoca-os para a próxima reunião destas
Comissões, a ser realizada no dia 3 de abril, às 141h30min,
para apreciar o parecer da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária para o lQ turno do Projeto de Lei
ng 650/96, solicita que seja lavrada a ata e encerra os
trabalhos
Sala das Comissões. 3 de abril de 1996.
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Geraldo Santanna, Presidente - Marcos Helênio - Bonifácio

Mourão - Glycon Terra Pinto - Arnaldo Penna - Simão Pedro
Toledo - Miguel Martini - Alencar da Silveira Júnior.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Np
14/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Jairo Ataide, o Projeto de Lei
Complementar ng 14/95 visa a alterar a redação do parágrafo
único do art. SQ da Lei Complementar nQ 33, de 28/6/94.
Publicada em 1Q/12/95, a proposição foi distribuida a esta

Comissão para exame preliminar quanto a sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 200,
c/c O art. 103, V, a, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei complementar em tela tem por escopo
alterar a redação do parágrafo único do arU S g da Lei
Complementar nQ 33, de 28/6/94, que dispõe sobre a
organização do Tribunal de Contas e dá outras providências.
Nos termos do referido parágrafo único, será instalada uma
Inspetoria Regional do Tribunal em cada uma das
macrorregiões do Estado, destinada a auxiliar o desempenho
de suas funções de fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial das administrações
estadual e municipal.
A alteração proposta objetiva modificar a expressão
"macrorreglões do Estado" por "sedes das Regiões
Administrativas do Estado, tendo em vista a criação das
Regiões Administrativas pela Lei nQ 11.962, publicada em
31/10/95, que institui as regiões administrativas no Estado
e dá outras providências.
Nos termos do art. 4Q da Lei Complementar ng 33,

supracitada, completam a organização do Tribunal de Contas
sete Auditores e o quadro de pessoal dos seus serviços
auxiliares.
As inspetorias regionais do Tribunal de Contas compõem os
seus serviços auxiliares, os quais são executados por
servidores daquela Corte.
A Carta Estadual mineira, conforme se infere do seu art.

77. 3. 1, assim dispõe:
"Art. 7Q - * - ..................................

- Ao Tribunal de Contas compete privativamente:
1 - elaborar seu Regimento Interno, por iniciativa de seu
Presidente, eleger seu órgão diretivo e or ganizar sua
Secretaria;" (grifos nossos).
Nesse passo, cumpre observar o disposto no art. 16. II, da
lei complementar que ora se pretende alterar, 'in verbis":
Art. 16 - Compete privativamente ao Tribunal de Contas:

II - elaborar e alterar seu Regimento Interno por
iniciativa, respectivamente, do Presidente ou da maioria dos
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Conselheiros, e or ganizar seus servicos auxiliares;" (grifos
nossos).
Salientem-se, ainda, o art. 104 e seus incisos. - da Lei
Complementar nQ 33/94, que trata do encaminhamento, pelo
Tribunal de Contas, de projetos de lei dispondo sobre a
estrutura do quadro de pessoal dos seus serviços auxiliares.
Destacam-se, no dispositivo, as seguintes diretrizes:
previsão da estrutura orgânica e atribuições dos respectivos
cargos e criação dos car gos indispensáveis âefetivacão do

portanto, que a criação dos cargos necessários à implantação
das inspetorias depende de projeto de lei de iniciativa
privativa do Tribunal de Cohtas. Ressalte-se, finalmente,
que a proposta de alteração em exame implica o aumento
quantitativo das inspetorias, uma vez Que o número de
regiões administrativas é significativamente superior ao de
macrorregiões, fato que, por si só, determinaria a
necessidade de criação de novos cargos, caso aprovada a
proposição.
Depreende-se do exposto que a iniciativa parlamentar sobre

a matéria encontra óbices de ordem constitucional e legal à
sua aprovação.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela injuridicidade, pela
inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei
Complementar nQ 14/95.
Sala das Comissões. 2 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -
Ivair Nogueira - Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna.

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 366/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o Projeto
de Lei flQ 366/95 visa a declarar de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de
Conceição da Aparecida, no Município de Conceição da
Aparecida.
Publicada, veio a matéria a esta Comissão para exame

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

Fundamentação
Em face da legislação especifica e do disposto no 5g do
art. 178 do Regimento Interno, o projeto em questão
encontra-se corretamente instruido.
A APAE de Conceição da Aparecida tem personalidade
jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos, e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas, que não recebem
remuneração pelo exercido de suas funções. Entretanto, em
face da necessidade de se acrescentar a sigla ao nome da
entidade, apresentamos emenda ao art. lQ do projeto.

Conclusão
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Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n
366/95 com a Emenda nQ 1, redigida a seguir.

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

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Conceição da
Aparecida, com sede no Município de Conceição da
Aparecida.
Sala das Comissões, 2 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira, relator -
Anivaldo Coelho - Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 372/95

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

De autoria do Deputado Jairo Ataíde, o projeto de lei em
análise propõe seja dada a denominação de Escola Estadual
Angelo Benhani à Escola Estadual Ribeirão Vermelho,
localizada no Município de São Geraldo.
Submetida preliminarmente à Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice à sua tramitação, a matéria
deve, agora, receber parecer para o lQ turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
O presente projeto de lei tem o objetivo de homenagear o

Sr. Angelo Benhami, que, nascido na Bolonha, adotou o Brasil
como sua segunda pátria, fixando-se na localidade de São
Geraldo. Doou o terreno e cedeu mão-de-obra e material
necessários para a construção do prédio da referida escola,
que considerava a "melhor plantação de sua fazenda". Faleceu
em 24/3/75. Por sua figura honrada, o Sr. Angelo Benhami
merece a homenagem proposta neste projeto de lei, que
esperamos seja aprovado pela unanimidade de nossos nobres
pares.

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

flQ 372/95 no 1Q turno, na forma original.
Sala das Comissões, 2 de abril de 1996.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 507/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, a proposição em estudo
pretende declarar de utilidade pública o Centro de
Assistência Social Betânia, com sede no Municipio de
Raposos-
Foi distribuído o projeto, para exame preliminar, à

Comissão de Constituição e Justiça, que não encontrou óbice
à sua tramitação. Cabe agora a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre a matéria, no IQ turno, em Cumprimento
às normas regimentais.

Fundamentação
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o mencionado Centro visa proporcionar à comunidade mais
necessitada de Raposos melhores condições de vida, no plano
individual ou coletivo. Para isso, desenvolve trabalho de
proteção e atendimento a crianças, adolescentes e idosos,
administrando creches, asilos, escolas profissionalizantes,
defendendo os interesses da população carente e oferecendo-
lhe relevantes serviços.
Por empreender um trabalho com nobres objetivos, julgamos a
referida associação merecedora do titulo declaratôrio de
utilidade pública.

Conclusão
Tendo em vista as razões apresentadas, somos pela aprovação

do Projeto de Lei nç 507/95 no lQ turno, na forma original.
Sala das Comissões, 2 de abril de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator.

PARECER PARA O Ip TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 524/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em
epigrafe pretende instituir o Programa Estadual de Incentivo
à Educação.
Publicada em 12/10/95, 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
O objetivo da proposição em análise é o de incentivar o
setor privado a colaborar com o Estado em sua tarefa de
prover a educação. Para tanto, o Estado concederia
benefícios fiscais às pessoas físicas ou jurídicas que
contribuíssem efetivamente para com a manutenção dos
estabelecimentos da rede oficial de ensino, seja realizando
obras de construção, reforma ou ampliação dos prédios
escolares, seja doando máquinas e equipamentos para serem
utilizados nas atividades educacionais.
Os cooperantes fariam jus a certificados expedidos pelo
poder público, mediante os quais poderiam obter abatimento
no pagamento dos impostos de competência estadual, que são,
nos termos do art. 165, 1, da Constituição Federal, o ITCD,
o ICMS e o IPVA.
A Constituição da República, ao definir as diretrizes
relativas ao sistema tributário nacional, preceitua, em seu
art. 150, 1, que a criação ou a majoração de tributo
dependem de lei que as estabeleçam. A mesma regra aplica-se
aos casos de concessão de subsídios fiscais, consoante
dispõe o § 6Q do citado art. 150, com a nova redação
introduzida pela Emenda à Constituição nQ 3, de 1993.
No que tange especificamente ao TPVA, a Carta Magna não
impõe outras restrições ou condicionamentos, de modo que o
Estado federado pode instituir benefícios fiscais incidentes
sobre tal tributo, tendo em vista as suas próprias
conveniências. 0 mesmo se pode afirmar a respeito do ITCD.
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Todavia, em relação ao ICMS, esse imposto está sujeito aos

ditames consignados no § 2Q do art. 155 da Carta Federal- O
referido dispositivo constitucional, tratando
especificamente desse tributo, assim dispõe:
"Art. 155 - .....................
20 - O imposto previsto no inciso 1, "b", atenderá ao

seguinte:

XII - cabe à lei complementar:
a) ............................................
g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e
do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios
fiscais serão concedidos e revogados.".
O E 8g do art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias, por sua vez, assim preceitua:
Art. 34 - ........................
§ 8Q - Se, no prazo de sessenta dias contados da
promulgação da Constituição, não for editada a lei
complementar necessária à instituição do imposto de que
trata o art. 155, 1, b", os Estados e o Distrito Federal,
mediante convênio celebrado nos termos da Lei Complementar
nQ 24, de 7 de janeiro de 1975, fixarão normas para regular
provisoriamente a matéria.". -
Não tendo sido editada nova lei complementar disciplinando

a matéria, vige, então, a Lei Complementar no 24, de 1975, a
qual, já em seu art. lQ, estabelece que 'as isenções do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de
convênios celebrados e ratificados pelos Estados-membros
quando o assunto em pauta diz respeito ao ICMS".
Esse é, ainda, o entendimento que se faz do § BQ do art. 34

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que
remete à deliberação conjunta dos Estados e do Distrito
Federal qualquer decisão relativa ao referido tributo
estadual, nos termos da Lei Complementar no 24. de 1975.
Vê-se, do que foi exposto, que, em relação ao ICMS, não é

possível que os Estados concedam, unilateralmente,
incentivos fiscais como ora se pretende Tal providência
deve ser tomada conjunturalmente, mediante convênio
celebrado entre os Estados e o Distrito Federal para este
fim.
Sendo assim, apresentamos a Emenda flQ 1 ao final deste
parecer, com vistas a excluir o ICMS da incidência do
pretendido beneficio fiscal, sanando o vicio anteriormente
aludido.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
524/95 com a Emenda ng 1, a seguir redigida

EMENDA Hp 1
Dê-se ao 'caput' do art. l Q a seguinte redação:
'Aru lg - O contribuinte do Imposto sobre Transmissão
'Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD
- e do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores -
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IPVA - que realizar contribuições destinadas à educação fará
jus a incentivos fiscais, na forma desta lei.".
Sala das Comissões. 2 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -
Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo - Ivair Nogueira.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 625/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Olinto
Godinho, tem o propósito de isentar o contribuinte do
recolhimento do JCMS incidente sobre a venda de medicamentos
utilizados em tratamento, combate e controle do câncer e da
AIOS.
Publicada em 16/12/95, foi a matéria distribuída a esta
Comissão para receber parecer 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 proposta em tela objetiva diminuir o custo dos
medicamentos utilizados no tratamento, no combate e no
controle do câncer e da AIOS, mediante a isenção de
recolhimento do ICMS incidente sobre a venda dos referidos
medicamentos.
Em que pese â relevância da proposta, em face do seu alto

alcance social, a matéria depara com óbices intransponiveis,
de natureza constitucional, conforme veremos a seguir.
O art. 155, 2, XII, "g", da Constituição da República,

dispõe textualmente:
"Art. 155 - .

2g - . . ....................................
XII - cabe à lei complementar:

g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e
do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios
fiscais serão concedidos e revogados".
Do mesmo texto, é oportuno transcrever, ainda, o disposto
no art. 34, 8p, do Ato das Disposições Transitórias, "in
verbis":
"Art. 34 - ......................
# 8 - Se, no prazo de sessenta dias contados da
promulgação da Constituição, não for editada a lei
complementar necessária à instituição do imposto de que
trata o art. 155, 1, "b", os Estados e o Distrito Federal,
mediante convênio celebrado nos termos da Lei Complementar
nQ 24, de 7 de janeiro de 1975, fixarão normas para regular
provisoriamente a matéria".
Inexiste, até a presente data, a lei complementar referida

no artigo acima, prevalecendo, outrossim, o disposto na Lei
Complementar no 24, de 7/1/75, cujo art. lQ preceitua:
"Art. 1Q - As isenções do imposto sobre operações relativas

à circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas
nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos
Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta lei'.
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As normas aplicáveis à espécie demonstram, com clareza, que

a matéria deve ser tratada no âmbito do Conselho de Política
Fazendária, o que inviabiliza a tramitação normal do
projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela injuridicidade, pela
inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei
nQ 625/95.
Sala das Comissões, 2 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator
- Anivaldo Coelho - Arnaldo Penna - Jvair Nogueira.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
No 627/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Raul Lima Neto, o projeto de lei em
apreço dispõe sobre a conservação das nascentes naturais e o
saneamento dos cursos d'água e dos lagos de domínio estadual
e dá outras providências.
Publicada no Minas Gerais de 20/12/95, 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 nos seus
aspectos jurídicos, constitucionais e legais.

Fundamentação
O escopo do projeto é a conservação das nascentes naturais
e o saneamento dos cursos d'água. Para tanto, proíbe a
descarga de qualquer tipo de detrito, seja domiciliar,
hospitalar ou industrial, ou de esgotos que possam
contribuir para a poluição das coleções hidricas, e
estabelece que todo município, empresa ou cidadão 'somente
poderá canalizar ou descarregar esgotos em rios ou lagos, se
os mesmos forem tratados por tecnologia apropriada, de modo
que a água, após o tratamento, torne-se potável, sem nenhum
risco para a ictiofauna, o ser humano e os animais.
No campo da legislação ambiental, o art. 24, VI, da

Constituição Federal dispõe que cabe à União, aos Estados e
ao Distrito Federal legislar concorrenternente sobre
florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza,
defesa do solo, dos recursos naturais, proteção do meio
ambiente e controle da poluição.
Nos termos do lQ do citado dispositivo, à União cabe tão-
somente estabelecer normas gerais, as quais os Estados não
podem contrariar. Essas regras são, com efeito, espécies de
normas de preordenação, limitadoras da autonomia dos Estados
e do Distrito Federal na elaboração do seu direito, para
atender a suas peculiaridades.
Analisando-se a legislação infraconstitucional federal que

disciplina a matéria em foco, verifica-se que o projeto, não
obstante o caráter meritório, contraria as diretrizes
estabelecidas para o lançamento de efluentes nas coleções de
água.
Em conformidade com o art. 8Q, VII. da Lei Federal ng
6.938, de 31/8/81, que dispõe sobre a Política Nacional do
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Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e
aplicação, compete ao Conselho Nacional do Meio Ambiente -
CONAMA - "estabelecer normas, critérios e padrões relativos
ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com
vistas ao uso racional dos recursos ambientais,
principalmente os hidricos".
A Resolução nQ 20, de 18/6/86, daquele órgão classifica as

águas segundo parâmetros de seus usos preponderantes. Nesse
passo, o enquadramento das coleções hidricas não se baseia
necessariamente no seu estado atual, mas nos níveis de
Qualidade Que devem possuir para atender às necessidades da
comunidade. Salienta ainda a resolução que a saúde e o bem-
estar humano, bem como o equilíbrio ecológico aquático, não
devem ser afetados como conseqüência da deterioração da
qualidade das águas. Enfatiza também a necessidade de se
criarem instrumentos para avaliar a evolução da qualidade
das águas em relação aos níveis estabelecidos no
enquadramento, de forma a facilitar a fixação e o controle
de metas visando a atingir gradativamente os objetivos
permanentes.
Tendo em vista essas considerações, as águas foram
classificadas em nove categorias para atender às diversas
finalidades. No que diz respeito ao lançamento de efluentes,
as regras são as ditadas nos arts. 17 a 19, e 21 a 23 da
resolução, em função das diversas classes. Por exemplo, nas
águas de classe especial, não se tolera lançamento de água
residuária, doméstica e industrial, lixo e outros resíduos
sólidos, substâncias potencialmente tóxicas, defensivos
agrícolas, fertilizantes químicos e outros poluentes, ainda
que tratados. Já nas águas de classes 1 a 8 toleram-se
lançamentos de despejos desde que atendam a determinadas
condições, referentes, entre outras, ao seu pH, temperatura,
quantidade de materiais sedimentáveis, regime de lançamento
em razão da vazão, quantidade de óleos e graxas, etc., e não
venham a fazer com que os limites estabelecidos para as
respectivas classes sejam ultrapassados. Vê-se, pois, que o
projeto, ao estabelecer que as águas de esgotos somente
poderão ser lançadas em coleções hídricas quando
apresentarem potabilidade, vai contra a sistemática da
legislação em vigor.
No âmbito estadual, essa matéria é disciplinada pela

Deliberação Normativa flQ 10/86, da Comissão de Política
Ambiental - COPAM. Observa-se que essa deliberação foi mais
rígida que a citada resolução, sem, no entanto, contrariar
as diretrizes daquele instrumento normativo. Esclareça-se,
outrossim, que, no campo da legislação concorrente, as
normas estaduais podem ser mais restritivas que as normas
federais, mas essa restrição é limitada, de sorte que o
direito possa ser efetivamente exercido e os princípios
informadores das normas gerais não sejam afrontados.

Conclusão
Isso posto, concluímos pela antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei ng
627/95.
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Sala das Reuniões, 2 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Ánivaldo Coelho - Ivair Nogueira - Simão Pedro Toledo.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

No 641/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Wanderley
Avila, objetiva declarar de utilidade pública a Loja
Maçónica Filhos de Salomão no 164, com sede no Município de
Curve lo.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua constitucionalidade,
juridicidade e legalidade, compete a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre a matéria para o lQ turno, conforme
normas regimentais.

Fundamentação
Funcionando há mais de dois anos, a entidade tem por

objetivo propiciar a auto-realização do homem por meio do
desenvolvimento de sua consciência ética.
O objetivo dessa entidade se coaduna com os daqueles que
lutam pela plenitude de vida de toda a humanidade, o Que
justifica, portanto, que lhe seja concedido o titulo
declaratório de utilidade pública.

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

Lei nQ 641/96 no lo turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 2 de abril de 1996-
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 642/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o projeto de
lei em pauta objetiva declarar de utilidade pública a
Associação Comunitária da Vila Tiradentes - ASCOVIT -, com

2	sede no Município de Belo Horizonte.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, compete agora a esta
Comissão, nos termos regimentais, deliberar conclusivamente

a sobre a matéria, em lQ turno.
Fundamentação

A Associação, representando a comunidade local, tem por
objetivo promover a integração dos moradores com os bairros

2 vizinhos, através de atividades culturais, sociais e
recreativas. Além disso, luta por melhores condições de
vida, em conjunto com organizações populares, defendendo
questões e posições comuns.
O trabalho desenvolvido pela entidade merece o apoio dos

2	poderes públicos, pois sua concretização transforma a vida
dos moradores da região.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 642/96, em lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 2 de abril de 1996.
Jorge Hannas, relator.

- PARECER PARA O Ip TURNO DO PROJETO DE LEI
No 654/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em
análise tem por objetivo dispor sobre o sistema de revista
nos estabelecimentos penais do Estado e dar outras
providências.
Publicada em 24/2/96, foi a proposição distribuída a esta
Comissão para ser submetida a exame preliminar Quanto aos
aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V. "a',
do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em apreço tem o objetivo de estabelecer forma
única e padronizada de revista dos visitantes nos
estabelecimentos penais do Estado, com o intuito de evitar
que esses recebam tratamento degradante e discriminatório.
Pretende, outrossim, garantir ao sentenciado o direito de
receber visitas, preservando-se a ordem e a segurança das
casas penais.
Conforme determina o art. gQ da Constituição mineira, é
reservada ao Estado a competência que não lhe seja vedada
pela Constituição da República.
Constitui também fundamento para a análise da proposição o
disposto no art. 10, XV, "a", e no seu 1Q, 1 e II, do
mesmo diploma, que estatui, "in verbis':
"Art. 10 - Compete ao Estado:

XV - legislar privativamente nas matérias
 

de sua
Competência e, concorrentemente com a União, sobre:
a) direito tributário, financeiro, penitenciário, económ 1 co

e urbanístico;".

..
§ 1Q - No domínio da legislação concorrente, o Estado

exercerá:
- competência suplementar;

II - competência plena, quando inexistir lei federal sobre
normas gerais, ficando suspensa a eficácia da lei estadual
no que for contrário a lei federal superveniente.".
Versa o projeto de lei em análise sobre direito
penitenciário, matéria sobre a qual pode o Estado legislar
concorrentemente com a União. Desse modo, constatamos que a
proposição em tela mantém-se em consonância com OS
dispositivos constitucionais mencionados. Não vislumbramos,
pois, óbice juridico-constitucional que invibialize a sua
tramitação.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
654/96.
Sala das Comissões, 2 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

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

No 655/96
Comissão de Educação, Cultura. Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
O projeto em tela, de autoria do Deputado Alencar da
Silveira Júnior, objetiva declarar de utilidade pública a
Comunidade Kolping da Vila Belém, com sede no Município de
Belo Horizonte.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, vem o projeto a esta
Comissão para deliberação conclusiva no lQ turno, conforme
os ditames regimentais.

Fundamentação
A Comunidade Kolping da Vila Belém tem como objetivo a
promoção educacional, profissional e social dos indivíduos,
de seus familiares e da comunidade de acordo com os
princípios cristãos, capacitando-os a participar ativamente
da sociedade brasileira.
Pelo trabalho que desenvolve, é justo e meritório que a

entidade receba o beneficio pretendido.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei flQ 655/96 em lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 2 de abril de 1996.
João Leite, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 664/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Alvaro Antônio, o projeto de lei em
epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Mineira da Amizade - AMA -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Publicada em lQ/3/96, foi a proposição distribuída para
exame preliminar á Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria com a Emenda nQ 1, que apresentou.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para o lQ turno de
deliberação conclusiva, em cumprimento das normas
regimentais.

Fundamentação
A AMA é uma entidade que congrega seus associados com
finalidade social e recreativa. Para cumprir seus objetivos,
promove atividades que estimulam os sentimentos de afeição e
estima entre as pessoas, além de prestar-lhes assistência
médica, odontológica e jurídica.
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Dessa forma, julgamos oportuno que a Associação seja
declarada de utilidade pública. -

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 664/96 com a Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição
e Justiça.
Sala das Comissões. 2 de abril de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator.
PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Ng 659196

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de
resolução em epígrafe susta os efeitos da Resolução flQ
7.763, de 19/12/95, da Secretaria da Educação.
Publicada em 24/2/96, a proposição foi distribuída a esta
Comissão, para ser examinada quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 203, c/c os arts. 195 e 103, V, "a do Regimento
Interno desta Casa.
Em virtude de requerimento do Deputado Gilmar Machado, o

qual foi aprovado em reunião plenária de 27/2/96, o projeto
tramita em regime de urgência, em conformidade com o
disposto no art. 245, XIX, do Regimento Interno.
Por despacho do 1Q-Secretário, foi anexada ao projeto a
Representação Popular nQ 2/96, apresentada pelo Sindicato
Unico dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais - SIND -
UTE.

Fundamentação
A Secretaria da Educação editou a Resolução nQ 7.763, de
1995, dispondo sobre a organização do quadro de pessoal das
escolas estaduais e dando outras providências.
Visando a racionalizar a administração do ensino público, a
mencionada resolução disciplina e pormenoriza as disposições
da Lei ng 9.381. de 18/12/86, que institui o quadro de
pessoal das unidades estaduais de ensino.
Entendendo que o ato normativo da referida Secretaria

contraria várias disposições do citado ordenamento legal, a
proposição em exame pretende sustar os seus efeitos, e o faz
tomando como base o inciso XXX do art. 62 da Constituição
mineira.
De fato, quando o Executivo exorbitar do poder regulamentar

ou dos limites de delegação legislativa, poderá a Assembléia
sustar os efeitos do ato exorbitante, nos termos do
mencionado dispositivo constitucional. Essa prerrogativa
decorre do exercido do controle e da fiscalização dos atos
praticados pelo Poder Executivo, função essa
constitucionalmente atribuída ao Poder Legislativo.
Todavia, cumpre esclarecer que a Secretaria da Educação
baixou recentemente, em 15/3/96, a Resolução nQ 7.856, a
qual, dispondo sobre os critérios de conveniência
administrativa para a composição de turmas e para a
organização do Quadro de Pessoal das unidades estaduais de
ensino, revoga expressamente a Resolução ng 7.763, de 1995,
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que ora se pretende sustar. Vê-se, pois, que o objetivo da
proposição em exame não tem razão de ser. -
Sendo assim, pode-se afirmar que o projeto em apreço é
antijuridico, visto que pretende sustar os efeitos de um
ordenamento que não mais existe no mundo jurídico. Além
disso, por não ser razoável a sustação de algo que não
existe, verifica-se a incompatibilidade entre o projeto e O
principio constitucional da razoabilidade, previsto no art.
13, "caput', da Constituição estadual-

Conclusão
A vista do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela
inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de
Resolução nQ 659/96.
Sala das Comissões, 2 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Anivaldo Coelho - Ivair Nogueira - Simão Pedro Toledo.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

P4g 665/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em análise, de autoria do Deputado Gilmar
Machado, tem por objetivo instituir o Projeto Saphira, que
dispõe sobre a apresentação de artistas ou grupos amadores
no Estado.
Publicada em 1Q/3/96, foi a matéria distribuída a esta
Comissão para, no que tange aos aspectos de sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, ser
submetida a exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o
art. 103, V. "a". do Regimento Interno-

Fundamentação
Consoante estabelece o art. 207 da Constituição Estadual, o
poder público deve garantir a todos o pleno exercício dos
direitos culturais, para o que incentivará, valorizará e
difundirá as manifestações culturais da comunidade mineira.
Da mesma forma, o art. 10, IV, da referida Constituição

estabelece competência ao Estado para difundir a cultura.
O projeto em questão tem por objetivo precipuo possibilitar
a revelação de novos talentos, ao dar oportunidade aos
artistas amadores que, nas apresentações em grupo, levam
espetáculos ao público em todo Estado de Minas Gerais.
Conseqüentemente, a proposição em tela vai ao encontro das

diretrizes constitucionais, não havendo qualquer óbice à sua
tramitação nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Diante das razões aduzidas, concluímos pela juridicidade,

pela constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei
nQ 665/96.
Sala das Comissões, 2 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -
Arnaldo Penna - Ivair Nogueira - Simão Pedro Toledo.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 666/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Gilmar Machado, o Projeto de Lei flQ
666/96 acrescenta dispositivos à Lei nQ 11.553, de 3/8/94,
que dispõe sobre ações para favorecimento de transplantes,
alterada pela Lei nQ 12.075, de 12/1/96.
Publicada em 1Q/3/96, a matéria foi distribuida a esta
Comissão para exame preliminar de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103. V, a, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epigrafe tem por escopo estabelecer a
obrigatoriedade da veiculação de programas de informação
sobre a doação de órgãos, tendo como público-alvo os alunos
de IQ e 2Q graus das escolas estaduais e do ensino
conveniado do Estado. Propõe, ainda, que a veiculação dos
referidos programas ocorra anualmente, em periodo não
inferior a uma semana, e que as escolas contem com o apoio
de médicos para prestarem as informações relativas a
transplantes.
A proteção e a defesa da saúde se inserem no âmbito da
competência concorrente da união, dos Estados e do Distrito
Federal, conforme se infere do art. 24, XII, da Constituição
Federal.
A Carta mineira, ao dispor sobre ações e serviços de saúde,
assim prescreve:
"Art. 186 - A saúde é direito de todos, e a assistência a

ela é dever do Estado, assegurada mediante políticas sociais

(grifos nossos).
No tocante à matéria em apreço, cumpre também observar o §
3Q do art. 191, o qual impõe ao Estado o dever de

para fins de transplante, pesquisa e tratamento, e soore
coleta, processamento e transfusão de sangue e seus
derivados, vedado todo tipo de comercialização, nos termos
do § 4Q do art. 199 da Constituição da República (grifos
nossos).
Observe-se que a proposição em apreço não se encontra no
rol das matérias de iniciativa privativa a que se refere o
art. 66 da Constituição mineira, inexistindo, assim,
impedimento à deflagração do processo pela iniciativa
parlamentar.
Saliente-se, ainda, Que a medida proposta está em
conformidade com o nosso ordenamento juridico, una vez que
propõe alterar norma juridica por meio de outra da mesma
hierarquia.
Pelas razões aduzidas, o projeto de lei em pauta não
encontra óbice de natureza juridico-constitucional à sua
tramitação.
Visando tão-somente a corrigir uma impropriedade técnica no
projeto, propomos ao final a Emenda nQ 1.

Conclusão



Concluímos pela juridicidade, pela Constitucionalidade e
pela legalidade do Projeto de Lei ng 666/96 com a emenda nQ
1, a seguir redigida.

EMENDA Np 1
Dê-se ao "caput" do art. lQ a seguinte redação:
"Art. l - Ficam acrescentados à Lei no 11.553, de 3 de

agosto de 1994, alterada pela Lei nQ 12.075, de 12 de
janeiro de 1996, os seguintes arts. 3Q e 4g, renumerando-se
os demais:".
Sala das Comissões, 2 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

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

P1Q 670/96
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De autoria da Deputada Elbe Brandão, o projeto de lei em
análise propõe seja declarado de utilidade pública o
Nacional Atlético Clube, com sede no Município de Muriaé.
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 referida entidade tem por objetivo promover atividades

esportivas, sociais, recreativas, culturais e cívicas, além
de incentivar o desenvolvimento da prática do futebol e de
outros esportes amadores.
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 flQ 670/96 no lQ turno, na forma original.
Sala das Comissões. 2 de abril de 1996.
João Leite, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 675/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em apreço, do Deputado José Henrique, tem por
escopo declarar de utilidade pública a Associação do Bairro
Barro Branco, com sede no Município de Sericita.
Publicado em 7/3/96, veio o projeto a esta Comissão para

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

Fundamentação
A matéria é regulada pela Lei nQ 3.373, de 12/5/65, com a
redação dada pela Lei ng 5.830. de 6/12/71, que dispõe sobre
os requisitos para a declaração de utilidade pública de
entidades.
Compulsando a documentação juntada ao processo, verifica-se

que a instituição atende às exigências da lei acima citada,
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nada havendo, pois, que impeça a tramitação do projeto nesta
Casa.

Conclusão -
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
675/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 2 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira, relator -

Anivaldo Coelho - Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo.
PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 677/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto em

exame objetiva declarar de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais de Cristina - APAE -, com
sede no Município de Cristina.
Publicado em 7/3/96, o projeto vem a esta Comissão para

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

Fundamentação
A declaração de utilidade pública é matéria regida pela Lei
nQ 5.830, de 6/12/71, cujos termos determinam que a entidade
deve ter personalidade jurídica, funcionar há mais de dois
anos e os cargos de sua direção, ocupados por pessoas
Idóneas, não podem ser remunerados.
Cumpridos os requisitos legais, conforme se verifica pelos
documentos anexados, constatamos não existirem óbices á
declaração pretendida. Apenas por motivos de ordem técnico-
legislativa, apresentamos ao projeto a Emenda nQ 1.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
677/96 com a Emenda nQ 1, apresentada a seguir.

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

de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cristina - APÂE -, com
sede no Município de Cristina.".
Sala das Comissões, 2 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, •Presidente - Ivair Nogueira. relator -
Anivaldo Coelho - Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 680/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o Projeto de
Lei nQ 680/96 objetiva declarar de utilidade pública a
Associação Pró-Melhoramentos do Conjunto Pongelupe e
Adjacências, com sede no Município de Belo Horizonte.
A matéria, após ter sido publicada, vem a esta Comissão
para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c O art.
103, V, 'a', do Regimento Interno.

Fundamentação
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A proposição em exame tem como suporte a Lei rg 5.830, de
6/12/71, que trata dos critérios para a declaração de
utilidade pública de entidades.
A Associação em apreço atende as exigências da referida lei
por ter personalidade jurídica, dois anos de regular
funcionamento e por serem os membros de sua diretoria
pessoas de reconhecida idoneidade moral, que nada perceberr
pelo exercicio dos seus cargos.
Assim, não encontramos óbice à tramitação do projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nç
680/96 na forma original.
Sala das Comissões. 2 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira, relator -
Anivaldo Coelho - Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 681/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o Projeto de
Lei ng 681/96 visa a declarar de utilidade pública a
Associação Comunitária Jardim Atlântico, com sede no
Municipio de Belo Horizonte.
Publicada em 8/3/96, vem a proposição a esta Comissão para
exame preliminar quanto a sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
195, c/c o art 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame tem como suporte a Lei ng 5.830, de

6/12/71, que contém os requisitos para a declaração de
utilidade pública de entidades. Tendo em vista a
documentação apresentada, conclui-se que a mencionada
Associação atende às condições estabelecidas pela citada
lei, razão pela qual não encontramos óbice à tramitação do
projeto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
681/96 na forma original.
Sala das Comissões, 2 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira, relator -
Anivaldo Coelho - Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 689/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o projeto de lei em
análise objetiva dar a denominação de Rúbio Ortiz Von
Bentzeen Rodrigues ao trecho da rodovia MG-010 que liga o
Município de Conceição do Mato Dentro à ponte sobre o
córrego Vacaria.
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Publicado em 14/3/96, 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 Constituição do Estado, em seu art. 61, XIV, atribui à
Assembléia Legislativa, com a sanção do Governador, a
competência para dispor sobre bens de domínio público,
reservando, assim, sem ressalvas ao Legislativo, a
disciplina da matéria, inclusive no que se refere à
denominação dos bens.
A Lei nQ 5.378, de 13/12/69. modificada pela Lei flQ 7.621,
de 13/12/79, determina que, ao se nomearem próprios
públicos, a escolha recaia sobre nomes de pessoas falecidas
que se tenham destacado por notórias qualidades e relevantes
serviços prestados á 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 propositura, não haver óbice
constitucional ou legal à tramitação da matéria.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
689/96 na forma original
Sala das Comissões, 2 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira, relator -
Anivaldo Coelho - Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 691/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Marcos Helênio, tem
como objetivo tornar obrigatória a publicação quadrimestral
da relação a que se refere o art. 44 da Lei Federal n
8.078, de 11/9/90.
Publicado em 15/3/96, foi o projeto distribuído a esta
Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme
dispõe o art. 195, c/c o art. 103, V, "a'. do Regimento
Interno.

A Carta
dispõe
"Art. SQ
XXXII -

Fundamentação
da República de 1988, no art. SQ, XXXII, assim

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do
consumidor".
A mesma Constituição, no art 170, ao enumerar os
principias básicos da ordem econômica, refere-se à defesa do
consumidor (inciso V).
O projeto sob comento pretende suplementar a legislação
federal atinente à defesa do consumidor, no que diz respeito
à publicação da relação de maus fornecedores, a que se
refere a citada lei, que contém o Código de Defesa do
Consumidor.
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Não há impedimento ã apresentação de projeto sobre tal
matéria por iniciativa parlamentar. -
Diante desses fundamentos, entendemos que a proposição em
tela preenche os requisitas para tramitar nesta Casa
Legislativa.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
691/96.
Sala das Comissões, 2 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Arnaldo Penna - Ivair Nogueira - Simão Pedro Toledo.
PARECER PARA O lp TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 694/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Romeu Queiroz, a proposição em
análise pretende declarar de utilidade pública o Sindicato
dos Servidores e Trabalhadores Públicos Municipais de Três
Marias - SINDITREMA -, com sede no Município de Três Marias.
Publicado em 15/3/96, veio o projeto, preliminarmente, a

esta Comissão, em atendimento ao que dispõe o art. 195, c/c
o art. 103, V, "a', do Regimento Interno.

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

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
694/96.
Sala das Comissões, 2 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira, relator -

Anivaldo Coelho - Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo.
PARECER PARA O ici TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 715/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Paulo
Piau, tem como objetivo alterar dispositivos da Lei no
6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do
Estado de Minas Gerais, e dar outras providências.
Publicada em 23/3/96, foi a proposição distribuída a esta
Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme
dispõe o art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
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A proposição em tela almeja instituir redução da carga
tributária incidente nas operações relativas ao consumo de
energia elétrica pelos produtores rurais, em projetos de
irrigação. Para atingir esse objetivo, o parlamentar propõe,
por via do projeto em discussão, a redução da aliquota do
ICMS dos atuais 18% para 7%, quando se tratar de consumo de
energia elétrica nos projetos supracitados. Trata-se, pois,
de um beneficio fiscal, que, como tal, deve ser avaliado á
luz do ordenamento jurídico-constitucional vigente.
O tema, em debate por várias vezes, já foi submetido à
apreciação desta Casa Legislativa. Cabe destacar que o
tratamento a ele dispensado por esta Comissão deve
prevalecer também no caso ora examinado.
o art. 155, 2Q, XII, "g", da Constituição da República,

dispõe textualmente:
"Art. 155 - ...................................
2Q- . . ......................................

XII - cabe à lei complementar:

g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e
do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios
fiscais serão concedidos e revogados..
Consta ainda no texto da atual Carta Magna, no Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias:
"Art. 34 - .....................................
# 8Q - Se, no prazo de sessenta dias contados da
promulgação da Constituição, não for editada a lei
complementar necessária à instituição do imposto de que
trata o art. 155, 1, "b", os Estados e Distrito Federal,
mediante convênio celebrado nos termos da Lei Complementar
np 24, de 7 de janeiro de 1975, fixarão normas para regular
provisoriamente a matéria.".
Diante da inexistência, até a presente data, de nova
regulamentação da matéria, por via de lei complementar
especifica, continua prevalecendo, então, o disposto na Lei
Complementar nQ 24, de 7/1/75.
O art. 1Q da lei supracitada diz claramente que as
isenções do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de
convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo
Distrito Federal.
Infere-se, assim, que, apesar de ser muito justa a

pretensão do parlamentar, manifestada no projeto de lei, não
há como acolhê-lo, hajam vista os óbices apontados. Não há
dúvida de que a viabilidade de projeto dessa natureza deve
ser precedida de autorização prévia do CONFAZ, fato este que
não acontece na espécie.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela injuridicidade, pela
inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei
nQ 715/96.
Sala das Comissões, 2 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira, relator -
Anivaldo Coelho - Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo.
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PARECER PARA O Zp TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 574/95
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em
análise visa declarar de utilidade pública a Associação
Solidariedade Templo de Salomão, com sede no Município de
Passos.
Aprovado o projeto em 1Q turno, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria para o 2Q turno,
nos termos regimentais.

Fundamentação
O trabalho desenvolvido pela entidade é de grande alcance
social • notadamente na área educacional voltada para jovens.
Para alcançar seus objetivos, a Associação realiza
atividades a fim de constituir meios próprios para a
instalação de seus serviços, em parceria com instituições
públicas e particulares.
O beneficio ora objetivado virá coroar trabalho meritório e

de grande ajuda aos carentes
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 574/95 no 2Q turno.
Sala das Comissões, 2 de abril de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 603/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o projeto de
lei em análise objetiva 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.
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-

Z5 Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte
deste parecer.

Fundamentação
A Associação em epigrafe tem por fim trabalhar pelo
desenvolvimento e bem-estar social do Bairro Confisco e

a Região Metropolitana, bem como incentivar a cultura e a
prática desportiva nessas comunidades, proporcionando aos
associados atividades cívicas, recreativas e sócio-

2	assistenciais.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 603/95. no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Cõmissões, 2 de abril de 1996.

2	Marco Régis, relator.
REDAÇÃO DO VENCIDO NO 1Q TURNO

Projeto de Lei no 603195
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Declara 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.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Desenvolvimento Comunitário do Bairro Confisco e Região
Metropolitana de Belo Horizonte - CODECON -, com sede no
Município de Belo Horizonte. -
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, QUARTA-FEIRA, lO DE ABRIL DE 1996

ATAS

ATA DA 58a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 8 DE ABRIL DE 1996

Presidência do Deputado Sebastião Navarro Vieira
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1g PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): 1? Fase: Ata - Correspondência: Mensagens ngs
95 a 97/96 (encaminham, respectivamente, os Projetos de Lei
nQs 733 e 734/96 e o Veto à Proposição de Lei ng 12902), do
Governador do Estado - Ofícios nQs 16 e 17/96, do Governador
do Estado - Ofícios - Apresentação de Proposições: Projeto
de Lei n 735196 - 2g Fase: Abertura de inscrições -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem a esta reunião os Deputados:
Agostinho Patrús - Sebastião Navarro Vieira - Paulo
Pettersen - Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob - Ailton Vilela -
Alberto Pinto Coelho - Almir Cardoso - Bilac Pinto -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Dilzon Meio - Djaima
Diniz - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Jairo Ataide -
João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Henrique - Leonidio Bouças - Marco Rêgis - Maria Olivia -
Mauri Torres - Miguei Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau
- Paulo Schettino - Péricies Ferreira - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - As

201h13min, 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)4 Fase
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 2a-Secretária "ad hoc", procede
à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

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

"MENSAGEM No 95/96*
Belo Horizonte, 3 de abril de 1996.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei
incluso, que autoriza o Poder Executivo a realizar operação
de crédito com a União para o fim que menciona e dá outras
providências.
A proposta encaminhada integra o conjunto de providências
que estão sendo adotadas com o objetivo de sanear as
finanças do Estado.



152

A autorização legislativa de que cogita o projeto permitirá
ao Estado compor divida resultante de operações externas
negociadas pela União, em nome e como representante do
Estado, no âmbito do acordo da divida externa brasileira.
Dada a natureza e finalidade do projeto, solicito que a sua

apreciação por essa Casa se faça sob regime de urgência, nos
ternos do artigo 69 da Constituição do Estado.
Sirvo-me da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência
as expressões do meu elevado apreço e distinta consideração.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI Np 733/96
Autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito
com a União para o fim que menciona e dá outras
providências.
Art. lQ - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar
operação de crédito com a União no valor de até
US$400.020.626,74 (quatrocentos milhões vinte mil seiscentos
e vinte e seis dólares dos Estados Unidos e setenta e quatro
centavos), correspondentes ao montante da divida externa
vencida e vincenda do Estado, com observância das mesmas
condições obtidas pela União nos acordos de renegociação
celebrados com os credores estrangeiros, conforme Portarias
ns 208, de 23 de agosto de 1995, e 211, de 24 de agosto de
1995, do Ministério da Fazenda.
Parágrafo único - Os recursos decorrentes dessa operação de
crédito serão destinados à liquidação de compromissos
originários de empréstimos obtidos pelo Estado junto a
credores estrangeiros.
Art. 2 - Fica o Poder Executivo autorizado a oferecer os
recursos provenientes das quotas de que trata o artigo 159,
1, 'a", e II da Constituição Federal, bem como outras
garantias admitidas em direito, como caução:

- da operação de crédito referida no artigo anterior;
II - dos financiamentos até o valor de US$69.779.782,81
(sessenta e nove milhões setecentos e setenta e nove mil
setecentos e oitenta e dois dólares dos Estados Unidos e
oitenta e um centavos), concedidos pela União para a
liquidação das dividas vencidas e vincendas de
responsabilidade da Companhia de Saneamento de Minas Gerais
- COPASA -, decorrentes de empréstimos contratados com
bancos estrangeiros.
Art. 3 - Fica ainda o Poder Executivo autorizado a assumir
as dividas vencidas e vincendas de responsabilidade da
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Minas Gerais -
CODEURB -, em liquidação, resultantes de financiamentos
obtidos junto a bancos estrangeiros, no valor de até
US$10.701.073,44 (dez milhões setecentos e um mil setenta e
três dólares dos Estados Unidos e quarenta e quatro
centavos).
Art. 4 - Serão consignados no orçamento anual do Estado
dotações suficientes para a amortização do principal e
encargos das operações de crédito mencionadas nesta lei.
Art. Sp - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.



Art. 6Q - Revogam-se as disposições em contrário.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 220, do Regimento Interno.
• - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM Plg 96/96'
Belo Horizonte, 3 de abril de 1996.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser
submetido ao exame dessa egrégia Assembléia Legislativa, o
incluso projeto de lei, que autoriza o Poder Executivo a
doar imóvel à Fundação Marianense de Educação da
Arquidiocese de Mariana.
O referido imóvel, constituído de um prédio e respectivo
terreno, medindo 1.375,00m2, situado na Praça Cônego
Agostinho Resende, do Município de Dores do Turvo, foi doado
ao Estado de Minas Gerais pelo Padre José de Oliveira
Resende, para funcionamento de uma escola estadual.
Com a crescente demanda escolar, tornou-se imperativa a
construção de novas instalações, que passaram a acolher os
estudantes dorenses.
Desativada, portanto, a antiga escola e ocioso o prédio,
Dom Luciano Mendes de Almeida manifestou interesse pelo
imóvel, que confina com o adro da Matriz de Dores do Turvo,
para ali instalar várias obras sociais em proveito da
comunidade local.
Examinada a pretensão, a Secretaria de Estado de Recursos
Humanos e Administração opinou pela reversão do imóvel ao
domínio da Fundação Marianense de Educação da Arquidiocese
de Mariana, pelos benefícios que a Igreja, pretensa
donatária, se propõe a distribuir à população do aludido
Município-
Solicito, pois, a Vossa Excelência acolher esta proposta,
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 Np 734196
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à Fundação

Marianense de Educação da Arquidiocese de Mariana.
Art. lQ - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à
Fundação Marianense de Educação da Arquidiocese de Mariana o
imóvel com a área de 1.375,00m2, situado na Praça C6nego
Agostinho Resende, no Município de Dores do Turvo, doado ao
Estado conforme escritura pública registrada em 21 de
janeiro de 1966, no livro 3-0, fls. 107, sob o nQ 5.417, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Senador
Firmino.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.'
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c O art. 220, do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM Hp 97196
Belo Horizonte, 4 de abri) de 1996.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência

que, no uso de atribuição que me confere o artigo 90. inciso
VIII, combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição
do Estado, opus veto total à Proposição de Lei nQ 12.902,
que acrescenta artigo à Lei nQ 6-421, de 30 de setembro de
1974, que dispõe sobre o uso de livros didáticos e uniformes
escolares.
Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa,

encaminho-lhe, em anexo, as razões do veto.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu

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

Razões do Veto
A despeito de reconhecer o louvável propósito do autor do
Projeto de Lei nQ 19/95, que 'acrescenta artigo à Lei nQ
6.421, de 30 de setembro de 1974, que dispõe sobre uso de
livros didáticos e uniformes escolares, vejo-me na
contingência de ter de negar sanção à Proposição de Lei ng
12.902, decorrente de sua aprovação, por considerá-la
contrária ao interesse público.
E que se cria, na pretendida lei, obrigação financeira
inexeqüível para as escolas públicas estaduais, eis que elas
não dispõem de recursos próprios, uma vez que os recursos a
elas destinados são repassados às Caixas Escolares,
entidades de direito privado a elas vinculadas.
Por essa mesma razão, não realizam licitação as escolas do
Estado, com o que também perde sentido a norma do parágrafo
único do artigo lQ da proposição de lei em questão.
A isso se soma o fato de que a finalidade da lei proposta
está, de forma mais adequada, atendida pela norma do
parágrafo único do artigo 22 do Decreto nQ 16.919/75, que
regulamentou a Lei nQ 6.421/74, assim expressa:
"As dotações beneficiarão, de preferência, as Caixas

Escolares de unidades de ensino que atendam maior número de
alunos carentes de recursos e serão aplicadas, total ou
parcialmente, na aquisição de uniformes para esses alunos."
Esses são os motivos pelos quais oponho veto total â
Proposição de Lei nQ 12.902, que devolvo à egrégia
Assembléia Legislativa, para reexame.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4 de abril de
1996.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Comissão Especial.
• - Publicado de acordo com o texto original.

OFICIO Hp 16/96*
Belo Horizonte, 3 de abril de 1996-
Senhor Presidente,
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Meus cumprimentos. Venho à sua presença comunicar que
estarei ausente do Estado, em missão oficial à Argentina
durante os dias 8 e 9 de abril de 1996, correspondendo ao
convite feito pelo Exmo. Sr. Presidente da República, Doutor
Fernando Henrique Cardoso.
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.

"OFiCIO Hp 17196*
Belo Horizonte, 3 de abril de 1996.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para

solicitar a dispensa da tramitação prevista no artigo 69 da
Constituição do Estado para apreciação do Projeto de Lei ng
647/96, que autoriza a alienação das ações da Companhia de
Gás de Minas Gerais - GASMIG -, anteriormente pedida.
Prevaleço-me da oportunidade para reiterar a Vossa
Excelência as expressões do meu elevado apreço e distinta
consideração.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais."
- Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 647/96.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OF XCI OS
Do Sr. Márcio Aristeu Monteiro de Barros, Presidente do

Tribunal de Justiça do Estado, acusando o recebimento de
oficio que comunica o aperfeiçoamento do sistema Assembléia
on Line e o coloca à disposição desse órgão
Do Sr. João Heraldo Lima. Secretário da Fazenda,

encaminhando informações solicitadas pela CPI que investiga
irregularidades na apuração do Valor Adicionado Fiscal - VÂF
- de municípios do Estado. (- A CPI do VAFJ
Do Sr. Jorge Cauhy, Deputado à Câmara Legislativa do
Distrito Federal e Presidente de CPI que trata da
prostituição infantil, solicitando o apoio desta Casa aos
trabalhos dessa Comissão.
Do Sr. Angelo Dswaldo de Araújo Santos, Prefeito Municipal
de Ouro Preto, dando ciência da assinatura de convênio
interinstitucional que criou o Grupo de Assessoramento
Técnico - GAT -, destinado a coordenar os trabalhos do Plano
Diretor e as demais ações de planejamento urbano daquele
município; e solicitando que esta Assembléia colabore com
esse Grupo, por meio da intervenção de seu corpo jurídico na
análise das questões de direito urbanístico e proteção ao
patrimônio cultural.

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 Hp 735/96

(Ex-Projeto de Lei no 2.156194)
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Declara de utilidade pública o Grupo de Produtores Rurais
de Tombadouro, com sede no Município de Datas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de
Produtores Rurais de Tombadouro, com sede no Município de
Datas.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 1996.
Wanderley Ávila
Justificação: O Grupo de Produtores Rurais de Tombadouro é
uma entidade civil, sem fins lucrativos, cujo mérito
consiste em beneficiar e estimular o produtor rural no
desenvolvimento das tarefas que lhe são pertinentes.
Seguindo essa diretriz, a entidade facilita os negócios dos
membros do grupo junto aos agentes financeiros; promove
iniciativas visando a uma melhor venda da produção; realiza
as compras de insurnos conjuntamente; enfim, labora com
dinamismo e perseverança na obtenção de resultados
positivos.
Os documentos juntados ao processo estão de acordo com o
que dispõe a Lei no 5.830, de 6/12/71, demonstrando ter a
instituição personalidade juridica, funcionar há mais de
dois anos, tendo como diretores pessoas idôneas, as quais
não recebem remuneração pelos cargos que ocupam.
Assim sendo, solicitamos o apoio dos nossos pares para a
aprovação do presente projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para

exame preliminar, e de Agropecuária, para deliberação, nos
termos do art. 196, c/c o art. 104, 1, do Regimento Interno.

2? Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos para a 1
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.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo comunicações a serem feitas,
Líderes inscritos nem oradores para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
a extraordinária de amanhã, dia 9. às 20 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 é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 899 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 2 DE ABRIL DE 1996

Presidência do Deputado Wanderley Avila
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE: Ata - 2?
PARTE (ORDEM DO DIA): 2a Fase: Discussão, em 2Q turno, do
Projeto de Lei ng 637/96; discurso do Deputado Gilmar
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Machado; questão de ordem; chamada para recomposição do
número regimental; existência de "quorum" para continuação
dos trabalhos; aprovação na forma do vencido em lQ turno -
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei no 639/96;
aprovação - Votação, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei ng 12828; questão de ordem -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem a esta reunião os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Paulo Pettersen -
Maria José Haueisen - Ermano Batista - Antônio Júlio -
Aílton Vilela - Ajalmar Silva T Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Anderson
Adauto - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão -
Carlos Pimenta - Dilzon Meio - Dirnas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Durvai Angelo - Elbe Brandão -
Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil Pereira -
Glycon Terra Pinto - Irani Barbosa - Pio 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 - Marcos Helênio - Maria Olivia - Mauri
Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau -
Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Simão Pedro Toledo - Wilson
Trópi a.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 201h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE
Ata

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

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
2g Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a Fase da 2 j1 Parte da reunião, uma
vez que não há matéria a ser apreciada na l Fase.
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei nQ 637/96, do

Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar
imóvel ao Município de Dores do Indaiá. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação da matéria na
forma do vencido em lQ turno. Em discussão, o projeto. Com a
palavra, para discuti-lo, o Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, público presente nas galerias,
estaremos aqui contribuindo com o debate sobre um projeto
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Que entendemos de grande importância não só para o povo de
Dores do Indaiá, como para todos os mineiros, uma vez que,
quando se discute um beneficio para uma cidade do Estado de
Minas Gerais, conseqüentemente, atende-se ao todo deste
mesmo Estado. O projeto tramita em regime de urgência, e
algumas pessoas podem não ter conseguido, dentro do prazo
exíguo, acompanhá-lo, razão pela qual estaremos aproveitando
o Plenário desta Casa, que é o espaço final de debate, para
esclarecer a todos sobre o projeto que estaremos votando.
Passo a definir o imóvel a que nos referimos. E um terreno

que mede 3.000m2 e fica localizado na Rua Benjamin Constant,
no Bairro denominado Buracão, no quarteirão nQ 269 da planta
topográfica da cidade de Dores do Indaiá. O Deputado Alencar
da Silveira Júnior, que tem procurado visitar este Estado,
com certeza já esteve em Dores do Indaiá e sabe da realidade
daquele município. Esse imóvel foi destinado, pela Lei
Municipal nQ 591, de 22/7/59, à construção de um grupo
escolar, cuja construção, até o presente momento, não se
efetivou, e o terreno encontra-se ocioso. Portanto, a
Prefeitura de Dores do Indaiá resolveu solicitá-lo de volta.
A Deputada Maria Olivia, que é da região e é muito bem
votada lá, conhece bem Dores do Indaiá, sabe do assunto e da
importância desse terreno para o Município de Dores do
lndaiá. Com certeza, ela estará votando favoravelmente à
reversão ao Município desse importante imóvel. E para quê?
Nessa área, anteriormente, havia o interesse de se construir
um grupo escolar; hoje, no entanto, a realidade do município
é outra, pois ele já se encontra equipado nessa área.
Pretende-se, agora, utilizar esse terreno, que está hoje
ocioso, não mais para o setor de educação, mas para outro
setor não menos importante para o povo não só de Dores do
Indaiá, mas também da região.
Sr. Presidente, o tempo que usamos para fazer nossa
exposição inicial foi suficiente para dizer o que
precisávamos. Abrimos mão, portanto, do que ainda nos resta.

Questão de Ordem
O Deputado Marcos Helênio - Nobre Deputado Gilmar Machado,
penso que existem alguns temas fundamentais na pauta, mas
gostaria de pedir ao Presidente, se possível, porque não há
"quorum" suficiente para votarmos e discutirmos as matérias,
que encerrasse a reunião.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido, porém, diante da
importância das matérias constantes na pauta, esta
Presidência convoca o Deputado Ermano Batista, para fazer a
chamada para recomposição de quorum".
O Sr. secretário (Deputado Ermano Batista) - (- Faz a

chamada.).
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 40 Deputados. Há,
portanto, 'quorum" para a continuação dos nossos trabalhos.
Continua em discussão o projeto. Não há outros oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto



de Lei flQ 637/96 na forma do vencido em 1Q turno. À Comissão
de Redação.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 638/96, do

Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer
reversão ao patrimônio do Município de Sabará do imóvel que
menciona. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.
Votação, em turno único, do Veto Parcial á Proposição de
Lei ng 12.828, que cria cargos no Quadro de Servidores da
Justiça de Primeira Instância e dá outras providências. A
Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Em votação, o
veto. A Presidência vai submeter a matéria a votação por
escrutínio secreto.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, essa matéria
exige "quorum" qualificado, e como, depois da votação de
dois projetos importantíssimos, verificamos que vários
Deputados já se ausentaram do Plenário, solicitamos o
encerramento da reunião.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária
deliberativa de amanhã, dia 3, às 14 horas, com a ordem do
dia já anunciada, ficando desconvocada a reunião
extraordinária prevista para amanhã, às 9 horas. Levanta-se
a reunião.

ATA DA 25a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
As nove horas e quinze minutos do dia vinte e sete de março
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. Estão presentes, também, os Deputados
Carlos Murta, Arnaldo Penna, Ajalmar Silva, Bonifácio Mourão
e Sebastião Costa. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Marcos Helênio. declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Antônio Andrade que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos parlamentares presentes. Após, a Presidência
informa aos Deputados que foram remetidos a esta Comissão
ofícios da CDL e da Promotoria de Justiça de Defesa do
Cidadão do Ministério Público do Estado, publicados no
"Diário do Legislativo" de 20/03/96 e 22/3/96,
respectivamente. A seguir, o Presidente submete a votação
requerimento do Deputado Carlos Pimenta, apresentado em
reunião realizada no dia 20/3/96, o qual é aprovado. A
Presidência esclarece aos Deputados que a reunião se destina
a ouvir representantes do Poder Judiciário, do Ministério
Público Estadual e da OAB-MG, os quais tratarão do tema "Os
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Juizados Especiais e a Efetividade dos Direitos do
Consumidor". Em seguida, o Presidente constata o
comparecimento dos Srs. Caetano Levi Lopes, Secretário da
Comissão Supervisora dos Juizados Especiais do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, representante do Sr. José Fernandes
Filho, Presidente da citada Comissão; Raimundo Cândido
Júnior, Presidente da OAB-MG; e Luis Carlos Silva Machado e
José Jorge Neder, Secretário-Geral e Chefe de Gabinete da
Presidência da OAB-MG, respectivamente. 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. Encerrados os
debates, a Presidência agradece aos convidados e aos demais
participantes os valiosos subsídios trazidos à Comissão.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece o
comparecimento dos Deputados, convoca os membros da Comissão
para a reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1996.
Marcos Helênio, Presidente - Antônio Andrade - Gil Pereira
- Carlos Pimenta
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA
SOCIAL
As dez horas e dez minutos do dia vinte e sete de março de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ojalma Diniz, Paulo Schettino e
Romeu Queiroz (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 Paulo Schettino que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos parlamentares presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a ouvir o Sr. Santos
Moreira da Silva, Secretário da Segurança Pública, que irá
discorrer sobre a atuação dessa Secretaria na condução dos
inquéritos referentes aos fatos que vêm sendo referidos como
a chacina do Taquaril. Em seguida, o Presidente convida o
Secretário a tomar assento à mesa. Estão presentes os
Deputados José Bonifácio, Dilzon Melo, Wanderley Ávila, João
Leite, Geraldo Rezende, João Batista de Oliveira, Durval
Angelo, Antônio Andrade, Arnaldo Penna, Marcos Helênio,
Gilmar Machado, Sebastião Navarro Vieira, Marco Régis, José
Henrique, Sebastião Costa, Elbe Brandão, Ajalmar Silva,
Carlos Pimenta, Ivo José e Antônio Roberto. A Presidência
registra a presença do Sr. Tarcísio Humberto Parreiras
Henriques, Secretário da Justiça. Encontram-se presentes,
ainda, os seguintes membros do Conselho Superior de Polícia:
Srs. Arnaldo Romano Oliveira, Sérgio Francisco de Freitas,
Eduardo Alberto Pinto, João Rogério Camargos Cunha e Milton
Fortes, respectivamente, Superintendente Administrativo,
Coordenador-Geral, Delegado Assistente, Superintendente de
Planejamento e Chefe de Gabinete da Secretaria da Segurança
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Pública; e os Srs. José Antônio de Morais, Corregedor-
Geral de Policia; Raimundo Inácio de Oliveira, Diretor-
Geral do DETRAN-MG, e Jairo Lélis Filho, Diretor-Geral da
Academia de Policia. Antes de o Secretário iniciar sua
explanação, o Deputado Durval Angelo solicita a palavra ao
Presidente. Este informa que irá, inicialmente, concedê-la
ao Secretário e, posteriormente, aos parlamentares
presentes, tendo eles direito a réplica e a tréplica. O
Deputado Romeu Queiroz solicita a palavra e argumenta que
o Deputado Durval Angelo teve a iniciativa de propor a
criação de uma comissão de inquérito sobre o assunto, e
houve, também, um acordo de Lideranças que motivou o
convite ao Secretário para comparecer à reunião. Diante
dessas ponderações, a Presidência concede a palavra ao
Deputado Durval Angelo e, logo após, ao Deputado João
Leite. Com a palavra, o Sr. Santos Moreira da Silva
discorre sobre as medidas tomadas pela Secretaria. Segue-se
amplo debate, e fazem uso da palavra os Deputados Paulo
Schettino, Gilmar Machado, João Leite, Durval Angelo, Dilzon
Melo, José Bonifácio, Carlos Pimenta, Marco Régis e Ivo
José, conforme consta nas notas taquigráficas. Finalizados
os debates, o Secretário agradece ao Presidente pela
oportunidade de expor o trabalho da Secretaria, tendo em
vista os fatos recentes, amplamente divulgados pela
imprensa, envolvendo elementos ligados à policia. A
Presidência agradece ao Secretário pelos esclarecimentos
prestados à comissão. 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, 9 de abril de 1996.
Ojalma Diniz, Presidente - Paulo Schettino - Glycon Terra
Pinto - Anderson Adauto.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 49/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto em
análise objetiva autorizar o Poder Executivo a fazer
reverter imóvel ao patrimônio do Município de Paraopeba.
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
Cumprindo a exigência do art. 18 da Carta mineira e do art.
17. 1, da Lei Federal nQ 8.666, de 21/7/93, 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
ng 8.883, de 21/7/93, a proposição em exame vem submeter a
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alienação de bem imóvel estadual ao crivo autorizativo dos
membros desta Casa.
Ressalte-se que a pretendida reversão respalda-s no fato

de o Estado ter recebido o imóvel com o encargo, que não foi
cumprido, de construir uma praça de esportes. Encontrando-se
o imóvel sem afetação especifica, impõe-se, pois, a sua
devolução àquele município, conforme determina o art. 6,
2Q, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Estadual.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela-
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
49/95 na forma original.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Perna, relator -
Ivair Nogueira - Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 224/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o projeto em análise
objetiva autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de São Gonçalo do Abaeté.
Publicada, 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 ng 8.863. de
816/94, a qual, no seu art. 17, "caput", condiciona a
alienação de bens da administração pública à existência de
interesse público justificado. No caso sob exame, preenche-
se tal requisito, visto que a área destina-se à construção
de um hospital no aludido município-
Verifica-se, pela documentação anexa ao processo, que o

município havia doado o imóvel para que o Estado instalasse
ali uma escola estadual.
Por ter sido dado ao imóvel o fim a que se destinava, houve
o aperfeiçoamento do domínio sobre ele. Portanto, nada
impede o Estado de fazer a doação a que se refere a
proposição.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
224/95 na forma original.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -
Ivair Nogueira - Simão Pedro Toledo - Anïvaldo Coelho.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 497/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório



De iniciativa do Deputado Marcos Helênio, o projeto de lei
em apreço objetiva declarar de utilidade pública o Grupo de
Estudos e Trabalho em Educação Comunitária - GETEC -, com
sede no Município de Contagem.
Publicado em 28/9/95, o projeto foi encaminhado a esta

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

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

entidade atende a todas as exigências da referida lei.
Conclusão

Pelas razões exaradas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
497/95.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -
Ivair Nogueira - Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo -
Arnaldo Penna.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 669/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei
em epigrafe visa declarar de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Guanhães -, com
sede no Município de Guanhães.
Examinada a matéria pela Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice á sua tramitação, vem o
projeto a esta Comissão para o lQ turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
Entidade sem fins lucrativos, a APÂE de Guanhães tem por
escopo fundamental a educação, o desenvolvimento e o
ajustamento social da criança deficiente.
Para o cumprimento de seus objetivos, a instituição

desenvolve inúmeras atividades junto á comunidade, visando a
assegurar o ajustamento social e o bem-estar do excepcional
em seu ambiente.
Como vemos, é indiscutível o mérito do trabalho que vem
sendo realizado, o que justifica a declaração de utilidade
pública da instituição.

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

Lei nQ 669/96, no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 690/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei
em análise tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Associação de Moradores do Distrito de Monsenhor Izfdro, com
sede no Município de Itaverava.
Publicado em 14/3/96, veio o projeto a esta Comissão para

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

Fundamentação
Pela documentação apresentada, verifica-se que a entidade

funciona há mais de dois anos, tem personalidade jurídica e
sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que não
recebem remuneração pelo exercício de seus cargos.
Assim, a mencionada Associação atende plenamente ao
disposto na Lei flQ 5.830, de 6/2/71, que disciplina a
declaração de utilidade pública de entidades.
Entretanto, faz-se mister a apresentação de emenda ao

projeto com vistas ao seu aperfeiçoamento técnico.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
690/96 com a Emenda nQ 1, redigida a seguir.

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

de Moradores do Distrito de Monsenhor Izidro, com sede no
Município de Itaverava.".
Sala das Comissões, 9 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Jvair Nogueira, relator -

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

NQ 692/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Marcos Helénio, o projeto de lei em

epígrafe pretende instituir a Semana de Defesa do Consumidor
na rede pública estadual de ensino.
Publicada em 15/3/96, 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
A proposição em exame trata de um dos temas mais
importantes da atualidade, a defesa do consumidor.
A Carta Magna de 1988, dispensando grande atenção ao tema,
consignou a defesa do consumidor (art. 170, V) como um dos
princí p ios basilares da atividade econômica. Ao Estado
impõe-se a ampla tarefa de preparar a população para o
exercido consciente dos direitos que permeiam as relações
de consumo, tornando essas relações cada vez mais justas e
equilibradas.
O projeto em pauta, visando a difundir esses mesmos
direitos entre as crianças ainda em fase de aprendizagem
básica, propõe que seja instituída, nos estabelecimentos de
ensino público de 1Q e 2Q graus, a Semana de Defesa do
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Consumidor, oportunidade em que seriam realizados vários
eventos instrutivos sobre o assunto.
Ora, considerando que é dever do Estado, nos termos do art.
S, XXXII, da Constituição da República, promover a defesa
do consumidor e que a melhor maneira de se defender o
consumidor é educá-lo e informá-lo acerca de seus direitos,
a medida proposta se ajusta perfeitamente à ordem
constitucional em vigor.
E da competência do Estado legislar sobre educação, segundo

estabelece o art. 24, IX, da Carta Republicana, cabendo à
Assembléia dispor sobre todas as matérias de competência do
Estado, consoante determina o art. 61, XVIII, da Carta
mineira. Quanto a tais aspectos, inexiste vicio que
comprometa a proposição em pauta.
Todavia, o E 3Q do art. 2Q do projeto, ao dar atribuições a

órgãos da administração direta do Poder Executivo, bem como
a uma comissão permanente desta Assembléia Legislativa,
incorre em vicio de iniciativa, contrariando os ditames do
art. 66, 1, fl a', e III, 'e, da Constituição do Estado,
razão pela qual propomos a Emenda nQ 1, ao final deste
parecer.

Conclusão
Isso posto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
692/96 com a Emenda nQ 1, a seguir redigida:

EMENDA No 1
Suprima-se o 3Q do art. 2Q.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

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

No 696/98
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ivo José, o projeto de lei em

epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Associação dos Deficientes Físicos do Vale do Aço - ADEFIVA
-, com sede no Município de Coronel Fabriciano.
Publicada em 16/3/96, vem a proposição a este órgão
colegiado a fim de receber parecer quanto aos aspectos
jurídico, constitucional e legal, em atendimento ao disposto
nos arts. 195 e 103, V. 'a". do Regimento Interno.

Fundamentação
Examinando a documentação juntada ao processo, depreende-se

que a associação em tela atende aos requisitos da Lei n
5.830, de 6/2/71, que trata da declaração de utilidade
pública de entidades.
Com efeito, a ADEFIVA é dotada de personalidade jurídica,
não tem fins lucrativos, encontra-se em funcionamento há
mais de dois anos e possui diretoria composta por pessoas
idôneas, que nada percebem pelo exercício de seus cargos.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
696/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1996
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças, relator -
Ivair Nogueira - Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo -
Arnaldo Penna.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 702/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Schettino, o projeto de lei em
apreço tem por objetivo tornar obrigatória a emissão de nota
fiscal nas operações de compra e venda de ouro puro, ouro
velho ou usado e pedras preciosas e semipreciosas.
Publicada em 21/3/96, foi a proposição distribuída a esta
Comissão para emitir parecer preliminar sobre sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme
estabelece o art. 195, c/c o art. 103, V, 'a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Pretende-se com a proposição em análise compelir as

empresas individuais e coletivas cujo objeto social seja a
comercialização de ouro puro, ouro velho ou usado e pedras
preciosas e semipreciosas a emitirem nota fiscal de entrada
e saida nas operações de compra e venda.
Todavia, deve-se salientar que a obrigatoriedade de emissão

de nota fiscal nas operações dessa natureza se acha expressa
no art. 16, VI e VII, da Lei nQ 6.763. de 26/3/75, a seguir
transcrito:
"Art. 16 - São obrigações do contribuinte:

VI - escriturar os livros e emitir documentos fiscais na
forma regulamentar;
VII - entregar ao destinatário, ainda que não solicitado, e
exigir do remetente o documento fiscal Correspondente à
operação realizada.".
O dispositivo legal ora mencionado é de caráter geral,

motivo por que não especifica as mercadorias comercializadas
que são objeto da proposição. Não há também no bojo da lei
qualquer exceção, e a obrigatoriedade da emissão de notas
fiscais tem sido a orientação adotada pela fiscalização da
Secretaria da Fazenda.
A criação de norma jurídica com o mesmo objetivo de outra,
ainda que com abordagem especifica, torna-se inócua, pois
não inova o Direito. Sendo assim, o projeto não se coaduna
com o principio da razoabilidade, previsto no "caput" do
art. 13 da Constituição mineira. Embora esse principio seja
de observância obrigatória para o exercício da atividade
administrativa, também o legislador deve tê-lo como
parâmetro quando da edição das leis. Na verdade, o que deve
ser efetivado é a implementação de mecanismos capazes de
intensificar a fiscalização e coibir o comércio ilegal das
referidas mercadorias.
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Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela
inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei
nQ 702/96.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -
Leonidio Bouças - Ivair Nogueira - Arnaldo Penna.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 703/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o Projeto de
Lei 

no 
703/96 objetiva declarar de utilidade pública a Casa

da Amizade de Sacramento, com sede no Município de
Sacramento.
Publicado em 21/3/96, 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
No tocante aos aspectos jurídicos e constitucionais
pertinentes à matéria, verificamos ter a instituição
cumprido o que determina a Lei ng 5.830, de 6/12/71, que
estabelece os requisitos para a declaração de utilidade
pública de entidades.
Entretanto, em face da necessidade de se completar o nome

da instituição, apresentamos emenda ao art. lQ do projeto,
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
703/96 com a Emenda 

no 
1, redigida a seguir.
EMENDA No 1

Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Casa da

Amizade de Sacramento, com sede no Município de
Sacramento
Sala das Comissões, 9 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças, relator -
Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo - Ivair Nogueira -
Arnaldo Penna.

PARECER PARA O 2p TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 365/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei
em análise objetiva 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.
Aprovado o projeto no lQ turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2
turno, nos termos do art. 104, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação



168

A APAE de Morada Nova de Minas tem por escopo fundamental a
educação, o desenvolvimento e o ajustamento social da
criança deficiente.
Na realização dessa tarefa, participa de trabalho educativo
junto ás famílias e promove meios adequados para assegurar
ao excepcional assistência na área de saúde e educação.
Ratificando o parecer desta Comissão no IQ turno, afirmamos
ser a entidade merecedora do titulo declaratõrio de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 365/95 no 2Q turno, na forma original.
Sala das Comissões. 9 de abril de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 581/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Anivaldo Coelho, o Projeto de Lei n
581/95, que pretende declarar de utilidade pública a
Associação Comunitária de Santa Quitéria, com sede no
Município de Congonhas, foi aprovado no lo turno, na forma
original.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre
a matéria para o 2Q turno, conforme estabelecem as
disposições regimentais.

Fundamentação
A Associação Comunitária de Santa Quitéria é uma sociedade
civil sem fins lucrativos que tem por objetivo a promoção da
comunidade a que serve. Dessa forma, atua em defesa de seus
direitos e propicia-lhe programas culturais e sociais.
Acreditamos, pois, ser a entidade merecedora do titulo
declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
riQ 581/95 no 2Q turno, na forma original.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 11 DE ABRIL DE 1996

ATAS

ATA DA 134a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 9 DE ABRIL DE 1996

Presidência do Deputado Sebastião Navarro Vieira
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Oficio e cartão -
Apresentação de Proposições: Requerimentos flQS 1.235 a
1.239/96 - Requerimentos dos Deputados Miguel Martini, Paulo
Piau e Carlos Pimenta - Comunicações: Comunicação do
Deputado Romeu Queiroz - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Durval Angelo e Gilmar Machado - Questão de ordem
- 2a PARTE (ORDEM DO DIA): lg Fase: Abertura de inscrições -
Designação de comissões: Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição no 24/96 -
Leitura de comunicação apresentada - Requerimentos:
Requerimento do Deputado Miguel Martini; aprovação;
verificação de votação; inexistência de quorum" para
votação; anulação da votação - Questões de ordem -
Requerimento do Deputado Durval Angelo; deferimento;
discurso do Deputado Ivo José - Requerimento do Deputado
Péricles Ferreira; deferimento; discurso do Deputado
Péricles Ferreira; questões de ordem; chamada de
recomposição de quorum; existência de número regimental
para discussão - 2g Fase: Discussão de proposições:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nQ 639/96;
discurso do Deputado Anderson Adauto - Questão de ordem -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem a esta reunião os Deputados:
Agostinho Patrús - Sebastião Navarro Vieira - Paulo
Pettersen - Rêrnolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrabim
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 - Oilzon
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 - 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
Vasconcel los - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão
Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wilson Trôpia
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ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - 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.

4 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 Rênolo Aloise, 1Q-Secretário

 
lê a seguinte

correspondência:
OFICIO

Do Sr. Leonardo Arruda, Presidente
 

da Assembléia
Legislativa do Rio Grande do Norte, comunicando o
recebimento do relatório sobre as atividades do Colegiado de
Presidentes de Assembléias em Washington.

CARTÃO
Do Sr. Alysson Paulinelli, Secretário de Agricultura,

agradecendo o convite para participar do ciclo de debates
sobre legislação eleitoral.

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

proposições:
REQUERIMENTOS

NQ 1.235/96, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
concessão de incentivos fiscais e financeiros a produtores
rurais do Município de Buritis e ao próprio município.
NQ 1.236/96, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Agricultura com vistas ã
concessão de Incentivos fiscais e financeiros a produtores
rurais do Município de Buritis e ao próprio município. (-
Distribuídos á Comissão de Agropecuária.)
NQ 1.237196, do Deputado Paulo Piau, solicitando a
transcrição nos anais da Casa do 'Manifesto pela
Agricultura", elaborado por representantes dos Municípios de
Buritis, Armas e Formoso. (- A Mesa da Assembléia.)
NQ 1.238/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas ao asfaltamento da estrada que interliga
os Municípios de Itacarambi e Montalvãnia. (- A Comissão de
Administração Pública.)
NQ 1.239/96, do Deputado Ivair Nogueira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
realização de estudos que objetivem a doação definitiva de
área de 70.000m2, situada na localidade de Teixeirinhas, no
Município de Betim, á entidade Serviço Assistencial da
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Paróquia de São Francisco - SASFRA. (- À Comissão de
Fiscalização Financeira.) -
- São também encaminhados ã Mesa requerimentos dos
Deputados Miguel Martini, Paulo Piau e Carlos Pimenta.

COMUNICAÇOES
- E também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Romeu

Queiroz.
Oradores Inscritos

o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
como já é do conhecimento de todos, no Brasil inteiro está
se organizando uma marcha em defesa da democratização da
terra, com o objetivo de pressionar o Governo Federal e os
Governos Estaduais para que agilizem o processo de reforma
agrária no Pais. Diga-se, de passagem, que ainda vivemos sob
o regime das capitanias hereditárias, pois 1% dos
proprietários rurais detêm em suas mãos 25% das terras do
Pais. E um verdadeiro absurdo, que tem que ser denunciado.
Há cerca de dez dias, trabalhadores rurais do vale do rio
Doce e do vale do Mucuri saíram de Governador Valadares,
dirigindo-se para Belo Horizonte, onde pretendem entrar
amanhã, dia 10, por volta de 10 ou 11 horas. Ao chegarem ao
posto da Policia Rodoviária Federal, hoje, às 8 horas, os
trabalhadores rurais foram barrados no acampamento, que já
estava montado para que pudessem ficar, até a hora de entrar
na Capital. Amanhã á tarde, estariam presentes na Assembléia
Legislativa. A Policia Militar fez uma barreira, cercando a
marcha dos trabalhadores rurais. Cerca de 500 trabalhadores,
entre homens, mulheres, crianças e vários padres, estão
participando dessa marcha desde os primeiros dias.
A negociação para que fosse permitido que eles entrassem na

cidade - que é o direito constitucional de ir e vir - estava
sendo intermediada por Deputados do PT. De manhã, o Deputado
Ivo José esteve na praça de guerra armada pela polícia, que,
infelizmente, não tem a mesma prontidão quando age contra
criminosos, como os da chacina do Taquaril, ou contra
ladrões, como os dos Bancos Nacional e Económico. A postura
não é a mesma. Nosso companheiro Ivo José, ao tentar
defender um padre que estava sendo agredido pela Policia
Militar, foi ferido, pois um oficial dessa corporação soltou
os cachorros, literalmente, em cima dele, e ele foi mordido,
chegando a sangrar. O Deputado Ivo José veio para Belo
Horizonte tentar uma negociação com o Comando da Policia
Militar, para que se garantisse o direito constitucional de
ir e vir, que é devido a qualquer cidadão, inclusive a
banqueiros e assassinos, que muitas vezes estão dentro das
Policias Militar e Civil.
Fomos surpreendidos durante a tentativa de negociação feita
pelo Deputado Ivo José, pois a Policia Militar invadiu o
acampamento dos sem-terra, fazendo um verdadeiro massacre, e
vários feridos estão se dirigindo para o Pronto-Socorro João
XXIII. E um verdadeiro absurdo que neste Pais a luta pela
terra - relembrando o antigo Presidente Washington Luís, que
assim falava da questão sindical - ainda seja um caso de
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policia. Queremos que haja um repúdio desta Casa contra essa
ação violenta de um Governo que se diz democrático e que age
como na época da ditadura. Pelo menos, na época da ditadura
tinha-se a justificativa do estado de exceção em que
vivíamos; agora, não se tem tal justificativa.
Queremos que esta Casa manifeste sua solidariedade às
mulheres e às crianças que, feridas, estão sendo levadas
para o Pronto-Socorro João XXIII. Trata-se de um verdadeiro
absurdo, que nos faz clamar por justiça e por uma ação firme
e decidida. Infelizmente, não vemos a mesma ousadia, por
parte da Policia Militar, quando se trata de reprimir os
grileiros urbanos sob as vestes de empresários. Não vemos
igual posição ao tratar seus criminosos, como o caso daquele
Capitão assassino que se encontra alojado na Policia
Militar. Também não observamos, por parte dessa Policia, a
mesma firmeza, quando o assunto é a defesa dos direitos de
crianças inocentes que são violentamente assassinadas.
Queremos aqui reafirmar todo o apoio da Bancada do PT à
luta dos trabalhadores rurais sem-terra. Vivemos um
verdadeiro anacronismo, pois reforma agrária é bandeira de
país capitalista que nela teve uma etapa decisiva para seu
desenvolvimento. E, nós, no Brasil, ainda temos a terra
presa aos moldes de um processo feudal.
Queremos, também, comunicar que dois Deputados do PT, o
Deputado Almir Cardoso e o Deputado Marcos Helênio, Vice-
Líder da bancada, estão se dirigindo agora para o local do
conflito. E um absurdo matar-se, neste País, impunemente,
aqueles que lutam por dignidade, por moradia e alimentação,
por terra para plantar e por melhores condições de trabalho.
Registramos o nosso repúdio e solicitamos para a nossa
causa o apoio de todos os parlamentares. Em solidariedade
aos trabalhadores feridos, em estado de luto, acho que
deveríamos suspender esta reunião, porque seria a forma
concreta de manifestação de um Poder que tem por obrigação
resguardar o estado de direito, demonstrando sua
solidariedade aos sem-terra.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
senhores presentes nas galerias, vamos abordar três questões
aparentemente dissociadas, mas que, numa análise mais
detalhada, têm estreita ligação. Venho falar de coerência,
transparência e arrocho. Mas, diante do que foi aqui
colocado pelo nosso Lider. Deputado Durval Angelo, e da
arbitrariedade cometida contra os sem-terras, queremos tecer
alguns comentários. Os trabalhadores rurais, hoje, em todos
os Estados brasileiros, estão marchando até suas capitais
para uma manifestação no dia de amanhã. O único Estado da
Federação em que a polícia impede essa marcha é o Estado de
Minas Gerais. Isso nós temos que registrar. Trata-se de um
fato lamentável, triste, pois o único Estado que coloca a
policia para impedir a marcha pacífica dos trabalhadores é o
de Minas Gerais. E, ai, nós perguntamos: onde se encontra o
Líder do Governo, Deputado Romeu Queiroz, e o Líder da
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Maioria, Deputado Péricles Ferreira? Este é o Governo da
social democracia de Eduardo Azeredo, que tem medo do
debate, que receia a discussão, que não quer a livre
manifestação e que trata os trabalhadores com repressão.
Estamos indignados não só porque os trabalhadores foram
feridos, mas, também, porque o nosso companheiro, Deputado
Ivo José, foi agredido, a mando da policia, por cães a ela
pertencentes. O ato de hoje representa mais uma página
difícil da história do Estado de Minas Gerais na gestão
Eduardo Azeredo, que terá de colocar sobre si essa mancha
que nós, aqui, queremos repudiar. Não podemos aceitar que
acontecimentos desse tipo possam passar em branco porque
caso isso aconteça, estaremos sendo coniventes com essa
prática e com essa atitude do Governador Eduardo Azeredo -
A segunda questão que queremos colocar, dando seqüência a
essa linha de raciocínio, é que tivemos o cuidado de
examinar o demonstrativo de execução orçamentária de Minas
Gerais referente ao exercício de 1995. Comparando os meses
de janeiro, fevereiro e março com esses mesmos meses do ano
de 1996, verificamos, no que concerne à arrecadação de JCMS,
uma variação positiva que, se associada à inflação
verificada em 1995, mostraria uma variação mínima de
percentual para mais ou menos, dependendo do mês.
Pois bem, em recente entrevista, o Deputado José Militão
disse que a receita do Estado cresceu. De outro lado, o
Líder da Maioria nesta Casa, Deputado Péricles Ferreira,
insiste em dizer que o Governo passa por maus bocados no que
diz respeito à sua vida financeira.
O que, então, podemos concluir do que foi mostrado por
essas três fontes diferentes, mas de mesma origem, isto é,
relatórios ou declarações de fontes ligadas ao Governo?
Podemos dizer que não há coerência. Da incoerência surge a
dúvida, o descrédito -
É isso, senhoras e senhores. O Governo de Eduardo Azeredo
está em descrédito. Mas o que gera essa incoerência que
provoca esse descrédito? A resposta é simples. Falta de
transparência. O Governo de Eduardo Azeredo assina contratos
na calada da noite, sem ouvir a Assembléia Legislativa.
Levanta números diferenciados e não nos traz qualquer
comprovação de sua veracidade. Enfim, o próprio Governo cria
um clima de instabilidade.
Em meio à falta de coerência, ao crescimento do descrédito

e à conseqüente instabilidade, tudo provocado pela falta de
t ransparência , surge o discurso neoliberal como tábua de
salvação de um governo sem norte. Vamos privatizar Vamos

o reformar tudo. Vamos desinchar a máquina administrativa.
Vamos cortar pessoal, e os que ficarem que se sintam
satisfeitos por terem mantidos em seus empregos, porque
reajuste de salários, nem pensar. Ai entramos no terceiro
eixo do meu discurso. O violentissimo arrocho salarial por
que passa toda a sociedade brasileira e, de maneira

a especial, o funcionalismo público do Estado de Minas Gerais.
g Os trabalhadores organizados e ligados à iniciativa privada

têm uma forma mais nitida e clara de luta. Têm sua data-base
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definida e vão à Justiça para reaver as perdas advindas da
inflação. Mas e o funcionalismo público? Historicamente, a
data-base dos servidores mineiros é o mês de abril. No
entanto, essa data não é oficial.
Srs. Deputados, os trabalhadores deste Estado estão a
mingua. Em sua grande maioria conseguiram, quando muito,
desde o inicio do ano passado, minguados 10% de reajuste. A
inflação, por menor que esteja sendo, supera, em muito, tal
índice. O Governo de Minas precisa rever esta situação.
Primeiramente, é preciso dar clareza aos números que o

Governo apresenta. Sabemos que está ocorrendo uma forte
retração na economia, excetuando-se alguns setores
Produtivos, como a indústria automobilística. Além dessa
retração, verifica-se, claramente, um aumento na sonegação
de impostos por parte de empresas e comerciantes.
Verificamos, também, o desmantelamento do sistema de
fiscalização do Estado, cada vez perdendo mais em
eficiência, pela falta de pessoal para exercer essa
atividade. O Governo pretende promover concurso público para
tentar suprir a deficiência, mas, por outro lado, insiste em
demitir funcionários, justamente da Secretaria da Fazenda.
Alguém do Governo, Srs. Deputados, precisa explicar isso.
Ou, então, todos nós estamos ficando loucos.
o Governo de Minas mente. Diz a plenos pulmões que não está
pagando a divida. Quando vamos verificar, constatamos que
está pagando e muito. O Governo usa como justificativa,
quando necessita, o decréscimo da receita. Abro um parêntese
para dizer que ontem chegou à Assembléia Legislativa uma
mensagem do Governador, por meio da qual ele pede
autorização de empréstimo para pagar mais R$400.000.000,00.
Mas, quando vai entrar em alguma disputa, ele aponta aumento
da receita. O Governo diz que gasta tantos por cento a mais
do que o permitido da receita liquida com salário do
funcionalismo, mas quando vai fazer o demonstrativo de suas
contas no Tribunal de Contas do Estado, verifica-se que não
estava gastando mais do que a Constituição permite.
Na ocasião da discussão conjunta de reajuste para o

Executivo, Legislativo e Judiciário, é preciso que nós, Srs.
Deputados, olhemos um pouco mais para os salários dos
servidores desta Casa. Estou aqui há cinco anos e meio e
nunca vi uma ausência tão grande de política salarial, como
também nunca vi um arrocho tão grande e por tanto tempo nos
salários de nossos funcionários.
O Secretário Cláudio Mourão insiste em dizer que o discurso

da oposição, bem como dos sindicalistas, está ultrapassado.
Ultrapassado é o discurso do Secretário, que, textualmente,
em matéria publicada pelo jornal "Hoje em Dia', afirma que a
necessidade de agilização no processo de reforma
administrativa inviabiliza a discussão com a sociedade. O
que é isso, Sr. Secretário? A falta de discussão com a
sociedade é que inviabiliza os projetos deste Governo.
Mourão, quase que num tropeço, expõe publicamente a forma de
atuar do Governo de Eduardo Azeredo, que, como já dito
anteriormente, é antidemocrática e centralizadora.
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O que, então, é necessário fazer neste momento? Em primeiro
lugar, é preciso abrir as portas do Governo de Minas para a
negociação com os servidores. O Sr. Eduardo Azeredo, com seu
conselheiro-mor e homem de confiança do ex-Governador Hélio
Garcia, Walfrido dos Mares Guia, só tem pedras para o
funcionalismo O Governo precisa ir para a mesa de
negociações com as entidades representativas dos servidores.
Onde está a política salarial para o servidor público de
Minas Gerais? Srs. Deputados, há cinco anos e meio faço a
mesma pergunta e não obtenho resposta convincente.
A falta de espirito democrático por parte do Governo do Sr
Eduardo Azeredo, sinceramente, me deixa cada vez mais
espantado E inconcebível pensar em uma forma de governar
tão retrógrada e perversa. Que o Governo mude a sua postura!
Minas já perdeu demais neste ano e meio de Governo Azeredo.
Que não perca ainda mais Muito obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, pediria a V.
Exa. que passasse a palavra ao Deputado Ivo José em último
lugar, porque ele está no ambulatório da Casa, fazendo um
curativo por ter sido mordido por um cachorro da
policia.. .(- expressões anti-regimentais expungidas pelo Sr.
Presidente.).

Zg PARTE (ORDEM DO DIA)
lá Fase

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

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição nQ 24/96. Pelo PSDB: efetivos - Deputados
Ailton Vilela, José Maria Barros, Mauri Torres e Simão Pedro
Toledo; suplentes - Deputados Ajalmar Silva, João Leite,
Miguel Barbosa e Maria Olivia; pelo PMDB: efetivos -
Deputados Bonifácio Mourão e Anderson Adauto; suplentes -
Deputados Geraldo Rezende e José Henrique; pelo PPB:
efetivos - Deputados Alberto Pinto Coelho e Glycon Terra
Pinto; suplentes - Deputados Antônio Genaro e Dimas
Rodrigues; pelo PFL: efetivos - Deputados Sebastião Costa e
Bilac Pinto; suplentes - Deputados Clêuber Carneiro e Jorge
Hannas; pelo PT: efetivos - Deputados Ivo José e Almir
Cardoso; suplentes - Deputados Marcos Helênio e Durval
Angelo; pelo PDT: efetivo - Deputado José Braga; suplente -
Deputado Alencar da Silveira Júnior; pelo PL: efetivo -
Deputado Ronaldo Vasconcellos; suplente - Deputado Carlos
Pimenta; pelo Pra: efetivo - Deputado Oilzon Melo; suplente
- Deputado Paulo Schettino. Designo. A Gerência-Geral de
Apoio às Comissões.

Leitura de Comunicação Apresentada
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- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da
comunicação apresentada nesta reunião pelo Deputado Romeu
Queiroz - falecimento da Sra. Helena Pereira Costa, nesta
Capital (Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Miguel Martini,
solicitando tramitação em regime de urgência para o Projeto
de Lei nQ 626/95, que dispõe sobre as competências das
unidades das Regiões Administrativas, de autoria do Exmo.
Sr. Governador do Estado de Minas Gerais. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, solicito

verificação de votação.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência vai
proceder à verificação requerida.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 13 Deputados; votaram
contra 2 Deputados; foram computadas a presença de 12
Deputados nas comissões, perfazendo um total de 27
parlamentares presentes, número este insuficiente para
votação, mas suficiente para continuação dos trabalhos. A
Presidência torna sem efeito a votação do requerimento.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, a reunião
conjunta das comissões ainda não se iniciou. No entanto,
gostaríamos de dizer que, ao pedir a verificação de votação,
tivemos a intenção de manifestar o nosso repúdio à ação da
Policia Militar contra os sem-terra. Nesta oportunidade,
queremos manifestar a nossa solidariedade, não só aos sem-
terra mas também ao companheiro Deputado Ivo José, que foi
vitima de agressão por parte da Policia Militar. Entretanto,
como a reunião conjunta das comissões ainda não se iniciou,
não temos condições para proceder à verificação de votação.
O Deputado Péricles Ferreira - Sr. Presidente, como V. Exa.
pode verificar, temos matérias importantes na pauta.
Portanto, gostaria de solicitar a V. Exa. que procedesse à
recomposição do "quorum".
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Durval Angelo, em que solicita a palavra, com base no art.
71 do Regimento Interno, para, nos termos do seu parágrafo
único, transferi-Ia ao Deputado Ivo José. A Presidência, nos
termos do inciso 1 do aru 244 do Regimento Interno, defere
o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos, Com a
palavra, o Deputado Ivo José.
O Deputado Ivo José - Sr Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, amigos da imprensa, público presente nas
galerias, em primeiro lugar, gostaria de agradecer as
manifestações de solidariedade que recebemos por parte de
companheiros e companheiras que expressaram, desta tribuna,
e mesmo pessoalmente, as preocupações com o fato que
presenciamos hoje pela manhã, próximo ao trevo do Distrito
Industrial de Santa Luzia. Quando nos deslocávamos para esta



;;Tfl
Capital, deparamo-nos com urna situação extremamente
preocupante nos dias de hoje.
Vimos um forte aparato de policiais militares, constituído
pela tropa de choque da Policia Militar, com lança-bombas,
cães farejadores adestrados e um forte aparato bélico,
próximo aos manifestantes sem terra, que há 14 dias estão se
deslocando de Governador Valadares para manifestarem aqui em
Belo Horizonte sua insatisfação e indignação em relação a
realidade social, política e econômica do nosso Pais.
Faltam políticas de emprego e reforma agrária, que
assegurariam aos trabalhadores sem terra e a todos os
trabalhadores deste Pais um mínimo de dignidade para
sobreviverem com suas famílias.
Assistimos a uma situação de fazer vergonha ao Governo, que
se diz democrático e a favor do diálogo, mas que preparou
para os trabalhadores a recepção que acabei de citar.
No momento em que chegávamos ao local, assistimos à
agressão feita ao Padre Pedro, pessoa que nem conhecíamos,
mas que estava sendo agredido pelos policiais pelo simples
fato de estar procurando um abrigo junto a uma igreja
próxima, para que os trabalhadores pudessem se esconder do
sol forte, que já enfrentavam desde as primeiras horas da
manhã. O padre, conduzindo aquelas pessoas à procura de um
abrigo, foi abordado pelos policiais, e, quando tentei
dialogar com o padre e os Comandantes Vladimir e Prates -
responsáveis por aquela operação -, ao passar próximo do
policial à esquerda deles, o qual segurava um cão, fui
também atacado pelo animal, que mordeu o meu braço esquerdo.
Isso é o mínimo do que presenciei lá. Mas, felizmente,

tenho a oportunidade de estar aqui falando e denunciando.
Quero saber da oportunidade que teve aquela senhora recém-
operada que está caminhando há 14 dias com os manifestantes
e recebeu uma estocada em sua barriga, deixando-a sem poder
andar. Quero saber da oportunidade que esta mulher tem de
poder denunciar, manifestar a sua indignação. Os policiais
apenas dizem, para justificar esses atos, que estão
cumprindo ordens, fazendo um serviço a mando maior. Então,
deve ter alguém responsável por isso. Se não forem os
Comandantes, que sejam os Capitães, se não estes, será o
Governador, ou o Presidente da República. Alguém deve
responder por tamanha violência.
Entendemos como legitimas as manifestações desses cidadãos

mineiros, que estão à margem da sociedade, excluídos da
participação nas riquezas do Pais. Essas 400 pessoas estão
simplesmente manifestando essa insatisfação. Os policiais
alegam que elas estão portando armas. As armas que carregam
são seus instrumentos de trabalho: enxadas e foices. São
apenas símbolos de seu trabalho. Se chegam à Capital sem
esses símbolos, eles são nada mais, nada menos, que
mendigos. E não são todos que portam esses instrumentos.

.9 Apenas uns 50, no máximo, estão carregando suas ferramentas
de trabalho. Lamentavelmente, o aparato policial-militar era
muito maior e mais violento, sem termos de comparação com o
que vimos de equipamento de trabalho dos sem terra às
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margens da BR-381. Sem falar no que foi comentado durante a
manifestação, que, próximo dali, existia outro aparato
militar muito maior, aguardando por eles. O que estávamos
tentando negociar com o Capitão Wladimir era que aqueles 400
homens, mulheres e crianças pudessem se dirigir ao
acampamento que estava sendo construido a menos de Um do
local, para poder assegurar-lhes o conforto mínimo, para que
pudessem fugir do sol, para que tivessem água e alimentação.
Era isso que estávamos tentando negociar. Mas eles ainda
estão lá. Desde às 8h30min estão lá, no local próximo ao
trevo de Santa Luzia. Os Comandantes sequer consentiram em
negociar que esses manifestantes fossem até o acampamento.
Os lideres do movimento estavam dispostos a continuar
negociando. De acordo com os Comandantes, naquele momento
eles estavam querendo proteger a cidade do perigo que as
armas trazidas pelos manifestantes representavam.
Isso é um absurdo. E inaceitável o que vimos em Santa

Luzia. E uma manifestação legitima, que não acontece somente
em Minas Gerais. São 22 Estados do Brasil que estão
deslocando trabalhadoras e trabalhadores rurais para as
Capitais, para mostrar a realidade do nosso Pais. Não
adianta criar uma aparência de que a situação está
tranqüila, porque não está. As pessoas querem um mínimo de
dignidade: garantia de trabalho, assentamento para as
famílias que estão às margens das rodovias ou ocupando as
terras. Eles reivindicam que a política anunciada durante a
campanha do Presidente Fernando Henrique Cardoso aconteça. E
necessário que haja diálogo em todos os níveis, sem esse
aparato policial, negociando com o INCRA, com o Ministério
da Reforma Agrária, a fim de que eles ouçam e entendam que
estamos vivendo uma situação muito dificil. As cidades não
suportam mais esse inchaço. Se não tivermos uma política
para o campo, veremos, cada vez mais, a miséria crescer.
Fica aqui, portanto, registrado esse apelo para que os
Governos Eduardo Azeredo e Fernando Henrique Cardoso pelo
menos ouçam os trabalhadores rurais sem terra.. Quando eles
passaram pelas cidades de Governador Valadares, Ipatinga,
Coronel Fabriciano, Timóteo, João Monlevade e Nova Era, só
deixaram boa impressão. Quero saber o que esses míseros
trabalhadores iriam fazer, de violência, aqui, em Belo
Horizonte. São 400 pessoas se manifestando. Infelizmente, o
que vimos foi uma atitude que nos deixa estarrecidos: a
repressão militar contra trabalhadores que estão defendendo
seu legitimo direito.
Vimos, também, outra manobra para tentar dar um caráter de
legalidade a essas ações. No final da manhã, chegou um
Comandante com um mandado de busca e apreensão das enxadas e
das foices. Sabemos que esse documento foi "tirado do
colete", é uma fachada, é uma mera formalidade para tentar
mostrar para a imprênsa que estavam respaldados por um
instrumento legal. Não sei baseado em que foi feito esse
mandado de busca e apreensão. Não houve nenhum antecedente
que justificasse aquela atitude Não houve nada que
provocasse uma ação contrária por parte do Governo, por
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parte da Policia Militar. Foi utilizado um documento cuja
cópia eles sequer me quiseram passar, pois, assim, ficaria
estampado o descaramento de utilizarem um mandado de busca e
apreensão de pouco mais de 40 foices e enxadas.
Tenham a certeza de que a resistência desses trabalhadores

é muito grande. Eles estão acostumados a sofrer. Podem ficar
mais um, dois, três dias, ou mesmo uma semana no sol.. Pode,
também, chover. Eles estão sofrendo há muitos anos e vão
persistir, porque estão determinados a mostrar para a
sociedade essa realidade. Eles não aceitam mais a condição
de ficar no anonimato, em seus acampamentos. Eles vão
insistir na manifestação, para que a sociedade tome
conhecimento da sua situação. Estava lá toda a imprensa: os
jornais, as emissoras de rádio e televisão. Todo o Estado de
Minas Gerais vai saber, ou melhor, já está sabendo. Já
tivemos retorno de que todo o Estado já está sabendo a
respeito da recepção que o Governador Eduardo Azeredo fez
para os sem terra. E o Estado de Minas Gerais irá saber
muito mais. Eles lutarão com todos os meios. E, se eles não
têm a oportunidade, como nós, de usar a tribuna, nós o
faremos por eles. Nós estaremos aqui, outros Deputados
estarão junto a nós, e outros Vereadores também o farão.
Juntar-se-ão a nós a CNBB, a OAB, a Comissão de Direitos
Humanos e vários outros segmentos da sociedade.
Afirmo que os trabalhadores da imprensa que lã estavam
ficaram verdadeiramente estarrecidos com o que viram. Também
sabemos que, muitas vezes, o que é veiculado pela imprensa
independe da vontade dos seus trabalhadores. Contudo, eles
viram tudo o que aconteceu na manhã de hoje, em Santa Luzia.
Esperamos, ainda hoje, conversar com o Comandante da Policia
Militar, para pedir-lhe que interrompa o cerco, cesse a
violência contra os trabalhadores, a fim de se estabelecer o
diálogo, de se permitir a manifestação livre e democrática.
Mesmo que esses trabalhadores venham a ficar sem as suas
ferramentas - e essa não é a primeira vez que isso acontece
-, não vão desistir. Eles arranjarão outras. Eles
insistirão, mesmo que essas ferramentas fiquem com a Policia
Militar - não sei com que finalidade.
Já fiz a medicação no braço e quero saber se o cão da

Policia Militar é vacinado contra a raiva. O Governo alega
tantas vezes a sua falta de recursos que, provavelmente, não
tem nem a vacina para o cão da policia. Essa é uma dúvida.
Porém, por outro lado, se o Governo se preocupa tanto com
ostentações, com a violência, talvez tenha esse cuidado.
Não gostaríamos de aqui estar para relatar um fato desses.
Esperamos da parte do Governo, da Policia Militar, dos
responsáveis pela segurança da população, pelo menos, o
respeito pela livre manifestação da população. Respeitem o
direito de ir e vir e assegurem a reforma agrária, que é a
única que garantirá dias melhores para os nossos
trabalhadores, para a nossa população.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Péricles Ferreira, solicitando a palavra, com base no art.
71 do Regimento Interno, para, da tribuna, tratar de assunto
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relevante e urgente A Presidência, nos termos do inciso 1
do art. 244 do Regimento Interno, defere o requerimento e
fixa para o orador o prazo de 10 minutos.
O Deputado Péricles Ferreira* - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, temos, ao longo do tempo,
manifestado nosso pensamento contrário a todo tipo de
prepotência, de arbitrariedade e, sobretudo, de violência.
Então, é evidente que, se realmente tiverem ocorrido os
fatos aqui descritos pelo ilustre Deputado Ivo José, teremos
que nos contrapor a essa situação de violência. Lamentamos
profundamente os ferimentos sofridos pelo nobre Deputado Jvo
José - aliás, o aconselharia a procurar um médico, sobretudo
para se precaver contra o tétano, uma vez que a ferida
provocada por dentes de cães se contamina, com bastante
freqüência, e leva a essa doença terrível, muitas vezes
fatal. Mas é necessário, também, que se ouça a outra parte,
sem o que não poderemos, com todo o equilíbrio, formar um
juizo. Quero dar, aqui, o meu testemunho, pois acompanhei,
com uma certa preocupação, esses acontecimentos, a partir
das 8h30min, através das emissoras de rádio, principalmente
da Rádio Itatiaia. E pude verificar que a PMMG vem tentando
negociar com os sem terras.
Queremos deixar bem claro, também, que, num momento como
esse, temos de obedecer às normas constitucionais,
permitindo a livre manifestação, mas é necessário que se
diga que alguns riscos havia nessa questão. Primeiro, esse
não é um problema inédito no Pais. Agora mesmo, a Prefeitura
de Belo Horizonte, administrada pelo PT, está às voltas com
os sem casas, na Vila Pinho, está passando pelo mesmo
problema. Os acampados da Vila Pinho não estão de enxada, de
foice. Até acredito que essa manifestação seja pacifica,
porque bem conheço o povo do vale do Aço, do Mucuri, do rio
Doce, como também o povo do Jequitinhonha e do Norte de
Minas, que é um povo sofrido, um povo dócil, que jamais
deseja o confronto. Mas as autoridades estão certas. Com
toda a certeza, não se poderia permitir que 400 homens com
foices, enxadas, machados e facões entrassem na Capital, em
plena Praça Sete, com todo aquele movimento. Isso é questão
de segurança. E a policia, pelo que ouvi, através das
emissoras de rádio, tentou esse diálogo ao longo do tempo.
Por outro lado, ordem judicial, nobres pares desta Casa, é
para ser cumprida. Se Governo de Estado tem que cumprir
ordem judicial, se Secretário de Estado tem que cumprir
ordem judicial, se Deputado tem que cumprir ordem judicial,
por que os sem terras não têm que cumprir? E eles estão de
posse de um mandado judicial. De onde veio, não sei, mas
podemos saber, é muito fácil averiguar Então, não há
necessidade de fazermos disso um cavalo de batalha, de criar
essa polêmica toda em torno de um acontecimento ainda
recente demais para que se tenha um juízo equilibrado e fiel
a respeito dele Lamento profundamente que S. Exa. o nobre
Deputado Durval Angelo tenha dito em alto e bom som, no
microfone deste Plenário, que foi o cachorro do Governador
que mordeu o ilustre Deputado Ivo JOsé.
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Sr. Presidente, já que V. Exa. tem competência regimental
para tanto, solicito que mande expungir dos anais da Casa
expressões que não cabem no parlamento mineiro. Gostaria,
ainda, já que temos matéria importante na pauta, que V. Exa.
procedesse à recomposição de "quorum".
* - Sem revisão do orador.
ïto obrigado.

Questões de Ordem
O Deputado Péricles Ferreira - Lamento profundamente,
nobres Deputados, Sr. Presidente, é que S. Exa. o nobre
Deputado Durval Angelo diga em alto e bom som, nos
microfones deste Plenário, que foi o cachorro do Governador
que mordeu o ilustre Deputado Ivo José. Diante da
competência de V. Exa. , Sr. Presidente, solicito que mande
expungir dos anais da Casa expressões que não cabem dentro
do parlamento mineiro.
Quero, ainda, Sr. Presidente, já que temos matéria
importante para ser votada, que V. Exa. proceda à
recomposição de"quorum".
O Sr. Presidente - E regimental. Á Presidência, nos termos
do inciso VII do art. 84 do Regimento Interno, determina à
Gerência de Taquigrafia que proceda à expunção das
expressões verbais proferidas, em questão de ordem, pelo
Deputado Durval Angelo, e solicita ao Sr. Secretário que
proceda à chamada para recomposição de 'quorum'. Com a
palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos
Deputados.
A Sra. Secretária (Deputada Marta José Haueisen) - (- Faz a

chamada.
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 21 Deputados;

encontram-se nas comissões 11 Deputados, perfazendo um total
de 32 Deputados. Não há quorum" para votação, mas o há para
o prosseguimento dos nossos trabalhos.

2? Fase
O Sr. Presidente - A Presidência passa à 2a Fase da Ordem

do Dia, com a discussão da matéria constante na pauta.
Discussão de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei nQ 639/96, do Governador do Estado, que autoriza a
alienação de bens imóveis da RURALMINÂS. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as
Emendas ns 1 a 10, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação com as
Emendas ns 1 a 10. da Comissão de Justiça. Em discussão, o
projeto. Para discuti-lo, com a palavra, o Deputado Anderson
Adauto.
O Deputado Anderson Aaauto - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, ouvi atentamente as palavras do
Deputado Ivo José e do Deputado Péricles Ferreira. Recebi,
nesse intervalo, um telefonema da minha região, Conceição
das Alagoas, onde aconteceu, na noite passada, uma rebelião
de presos. Se não fosse uma ação imediata da Policia
Militar, teríamos, no Triângulo, a mesma tragédia do Estado
de Goiás.
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Ouvindo sobre esses assuntos e sobre todas essas crises que
dizem respeito á questão social, julguei por bem preparar um
pronunciamento sobre a questão dos bancos. E extremamente
grave e sério o programa de ajuda aos bancos no Brasil.
Primeiro, porque o Pais vive uma crise social muito
profunda: o Governo não tem recursos necessários para
amenizar - não quer dizer nem dar fim, mas amenizar - os
problemas sociais que a Nação atravessa. Esse mesmo Governo,
que não consegue conter, não consegue diminuir, não consegue
amenizar os problemas sociais, consegue alocar recursos para
ajudar as classes de pessoas que tanto mal fizeram ao Pais,
às classes produtoras, aos trabalhadores nos últimos anos.
No meu entendimento, o Congresso Nacional teria que reagir.
Não há momento melhor para isso, principalmente depois da
declaração que lemos do Presidente Fernando Henrique, na
qual ele disse, na Argentina, que o banqueiro que tiver
fraudado o mercado financeiro irá para a prisão depois que
for julgado. Ora, sabemos que dentro da legislação que o
Pais tem hoje, é muito difícil colocar o rico, alguém que
pratica um crime de colarinho branco, na prisão.
Se a declaração foi séria, acho que era o momento exato
para que o Governo Federal avançasse no que diz respeito a
esta lei tão antiquada, que não permite que uma pessoa que
praticou crime de colarinho branco vá para a prisão, ao
invés de editar tantas medidas provisórias. Chega, em média.
ao Congresso Nacional, uma medida provisória por dia. O
Governo Federal não poderia perder a oportunidade de ver
essa lei aprovada, já que ele acha de vital importância para
a estabilidade econômica a ajuda aos bancos.
No meu entendimento, o Governo Federal e o Congresso

Nacional não poderiam jamais perder a oportunidade de criar
uma lei com os excessos naturais que teve a lei que cuida do
meio ambiente, pois no momento em que ela foi criada,
precisava dos excessos que foram praticados nela, exatamente
para conscientizar as pessoas que eram predadoras do meio
ambiente.
A mesma situação vivenciamos hoje com relação aos
banqueiros, que são os predadores do mercado, e portanto,
merecedores de uma lei nas mesmas condições, e com os mesmos
exageros com que vimos a lei que cuida do meio ambiente ser
sancionada, ser votada no Congresso Nacional. Assim como
aquelas pessoas são predadores do meio ambiente, são os
banqueiros predadores do mercado. Era fundamental que o
Governo aproveitasse este momento e fizesse com que fosse
votada e aprovada uma nova lei que pudesse colocar aqueles
banqueiros que fraudaram o mercado financeiro na cadeia. Já
que o Governo colocou que é de vital importância que o
sistema financeiro seja atendido, que seja salvo - o que não
é a minha opinião - este mesmo Governo não poderia nunca
perder esta oportunidade.
Preparei um discurso, que acho fundamental, pois neste

momento grave por que a sociedade brasileira está passando,
penso que cada um de nós, e, em especial, o Poder
Legislativo, os Deputados, como representantes desta



sociedade civil, cada um à sua maneira deve se pronunciar a
respeito deste grave momento. -
Tenho o meu gabinete voltado para a frente da Assembléia e
estou acompanhando esse assunto já há algunsdias e senti
que a sociedade civil brasileira está totalmente
anestesiada, não está reagindo. Foi com muita satisfação que
vi os alunos, e professores da Universidade Federal de Minas
Gerais chegarem até esta Casa Legislativa e com faixas, em
passeata, começarem a protestar e fazer as considerações e
as comparações naturais que devem ser feitas.
A primeira que eles fizeram foi sobre a falta de ajuda e
apoio do Governo ao ensino de SQ grau e à universidade, ao
mesmo tempo em que concentra uma parcela tão grande de
recursos no PROER.
Dentro dessa linha, julguei conveniente fazer um
pronunciamento marcando a minha posição como representante
do Triângulo Mineiro.
"A presente crise do sistema financeiro do Pais resulta do

grande impasse da economia brasileira como um todo, oriundo
do próprio Plano Real e do projeto de estabilização que traz
em seu bojo.
O objetivo primordial está sendo alcançado, que é de fazer

com que a remarcação excessiva de preços e a inflação sejam
contidas, mas o custo social tem sido impiedosamente cruel.
Com efeito, conteve-se a inflação, acabou-se com a euforia
mórbida da remarcação obsessiva de preços e desmantelou-se o
esquema de sustentação da desenfreada ciranda financeira
Porém, outras mazelas que viviam à sombra da inflação vieram
à tona. Assim, o entulho deixado pelo dragão inflacionário
abala, agora, o próprio sistema financeiro. Sistema
financeiro este que tanto lucrou no momento em que o Pais
vivia o período de inflação.
A dinâmica do processo inflacionário obedecia, grosso modo,

à seqüência que vamos descrever. As empresas estabeleciam os
preços de suas mercadorias objetivando, como é natural,
cobrir os custos e garantir uma margem de lucro. Ocorre que
a esse lucro adicionavam outro valor, a titulo de atraso de
pagamento e seguro-inflação. Ou seja, tendo em vista que era
prática geral atrasar compromissos para aplicar o dinheiro
na ciranda financeira, a empresa retinha ao máximo o seu
próprio pagamento aos fornecedores e, ao mesmo tempo,
embutia no preço final de seus produtos um adicional de
mora. Esse era, pois, o seguro-inflação - um acréscimo ao
preço por conta de inflação futura. A liquidação da fatura
ocorria, quase sempre, depois de 30 dias, motivo da
importância de calibrar o valor de venda por acréscimos
estimados.
Com o Plano Real, reteve-se a espiral inflacionária, mas as

empresas sofreram duros golpes: perderam os lucros oriundos
da especulação financeira, tiveram de cortar os ganhos
adicionais do seguro-inflação, investir em tecnologia para
enfrentar a competição do mercado e, ainda, submeter-se a um
câmbio muito baixo. A lucratividade, portanto, baixou. Ao
mesmo tempo, cresceram a insolvência e a inadimplência no
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mercado financeiro. Na seqüência, essas últimas provocam a
quebra de bancos fracos ou mal-administrados.
Acostumados à especulação, com lucro fácil em pouco tempo,
os bancos sentiram grandes dificuldades em retornar a sua
função estrutural de agentes financiadores do
desenvolvimento, com o fornecimento de capitais às empresas
industriais, comerciais, agropecuárias, minerais ou de
prestação de serviços. Para se adaptarem á nova situação os
banqueiros teriam de apelar para a imaginação e a
criatividade, dentro das regras legais e éticas, visando
atrair investidores através da ofertp de bons serviços e, ao
mesmo tempo, procurando conter suas despesas para equilibrar
as contas.
De maneira geral, isso não ocorreu. Perdidos na voragem dos
negócios, muitos optaram pela via fácil das operações
escusas, dos trambiques, dos falsos balanços, da 'maquiagem"
na prestação de contas. Tudo, lamentavelmente, com a
conivência do Banco Central e sob o manto das regras
complacentes que regem o sistema financeiro.
Nesse contexto, nada de bom poder-se-ia esperar. O público
fica, hoje, aturdido com denúncias de sucessivos escândalos
bancários, mas também desconfiado de que os casos que vieram
á tona são apenas a ponta de imenso "iceberg', mergulhado
sob a generosidade do Banco Central. Para ilustrar, serve de
testemunho um estudo feito por Domingos Pandeló Júnior,
fiscal do próprio Banco Central, demonstrando que, enquanto
nos Estados Unidos uma instituição financeira delituosa é
punida imediatamente, aqui levamos 16 vezes o tempo gasto lá
para tomarmos providências semelhantes.
No nosso caso, a medida punitiva é aplicada, em média, 4
anos após a instauração do processo, enquanto nos Estados
Unidos isso é feito em 90 dias. Além do mais, o valor
inicial das multas lã é de US$5.000,00 por dia, podendo
chegar a US$ 25.000,00, enquanto aqui a média não passa de
US$ 2.000,00, de uma só vez, e não diária.
Essa realidade, obviamente, estimula o crime em nosso País,
situação agravada pelo fato de que, enquanto nos Estados
Unidos, o FED (órgão correspondente ao nosso Banco Central)
é a última instância, aqui os bancos podem recorrer das
punições impostas pelo Banco Central ao Conselho de Recursos
do Sistema Financeiro, instituição da qual participam os
próprios banqueiros. E como colocar raposa vigiando
galinheiro.
Por tudo isso, o descrédito no funcionamento do nosso
sistema financeiro faz-se sentir até no exterior O
"Financial Times", de Londres, órgão do maior conceito no
mundo dos negócios, na sua edição de 7 de março, comenta: "O
sistema bancário brasileiro passa por séria crise de
confiança, devido à pouca credibilidade dos balanços
divulgados pelos Bancos. A preocupação com a capacidade de
liquidez dessas instituições aumenta a desconfiança dos
europeus desde a quebra do Banco Económico, em agosto
passado. Os balanços deixam muito a desejar. A
confiabilidade está abalada a partir da queda da inflação e
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dos lucros dela decorrentes e se agrava com a falta de
transparência das prestações de contas e com a impunidade
dos adulteradores de balanços"-
Essa instabilidade no mundo das finanças é culpa do

Governo.
Afonso Celso Pastore, ex-Ministro do Planejamento, em

entrevista aS "Folha de S. Paulo", na edição de 10 de março,
disse: "A política econômica do Governo Federal está errada.
Juros altos com excesso de gastos é mistura explosiva. A
política monetária e a falta de fiscalização do Banco
Central são os responsáveis pela crise atual".
A política monetária apertada gerou dificuldades de
pagamento no sistema privado, e isso faz com que o setor
bancário veja a concessão de crédito como atividade de alto
risco -
A fiscalização é falha. "Durante dez anos, um dos maiores
bancos privados do Pais esconde que está quebrado, funciona
quebrado, dá lucro operacional quebrado, enriquece seus
diretores quebrado, financia campanhas eleitorais quebrado
e, quando confessa o que fez, recebe ajuda do Banco Central'
(Luis Fernando Veríssimo, no "Jornal do Brasil" de 14 de
março). Dessa maneira, o dinheiro público, que é
sistematicamente negado para promover obras sociais
(escolas, hospitais, estradas, sistema carcerário, moradia),
é utilizado para cobrir calotes de banqueiros!
A situação do Banco Central preocupa a economista e
Deputada Maria da Conceição Tavares (entrevista ao 'Jornal
do Brasil'. dia IS de março), para quem ele teria sofrido
uma perda patrimonial de R$16600000000,00 com o Plano
Real. Seu patrimônio liquido, segundo ela, era, antes do
plano, de R$14.000.000.000,00 e passa, agora, a ser de
R$2.600.000.000,00 negativos. Ela se baseou em dados do
balanço da instituição divulgado em junho de 1995. Se fosse
um banco privado, diz a economista, estaria falido.
Estamos diante do maior rombo de toda a história da

República, o maior da história econômica do Mundo. E o mais
grave é que as autoridades competentes, seja nos casos do
Nacional, do Econômico, do BANERJ ou do BANESPA, tinham
pleno conhecimento dos desvios fraudulentos.
No entanto, em vez de adotar uma atitude drástica contra os
infratores, o Governo se volta contra os interesses do povo
lesado, esvaziando os cofres públicos, para cobrir rombos de
bancos privados, sob a alegação de que é preciso preservar a
estabilidade econômica. Assim, dá uma de Robin Hood ás
avessas: tira de pobres aposentados, pequenos produtores e

2

	

	trabalhadores em geral para salvar um sistema financeiro
assaltado por banqueiros milionários.
Como pode o povo ter fé num Governo que o despreza e cujo

órgão coordenador do sistema financeiro, o Banco Central,
protege a ação criminosa? O próprio Chefe do Departamento de
Fiscalização da instituição, Adilson Rodrigues, confirmou
que, desde outubro passado, sabia das irregularidades do
balanço do Nacional, fato conhecido também pelo Presidente
do Banco Central, Gustavo Loyola. Sabe-se hoje que até o
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Ministro da Fazenda. Pedro Malan, estava a par da grotesca
farsa. Loyola ainda revelou publicamente ( dia lQ de março):
Quando soubemos dos problemas de liquidez do Nacional, o
Presidente da República foi informado".
Apesar disso, ninguém foi demitido: nem o Presidente do
Banco Central nem o Ministro da área econômica. Nenhum
banqueiro foi processado e, muito menos, foi para o xadrez,
corno ocorreu, recentemente, com o Presidente do Banco
Barrings, da Inglaterra, Sr. Néck Leeson. Aqui, os
envolvidos e as autoridades responsáveis saem ilesos do
episódio, comprovando a nossa triste fama de paraíso da
impunidade. Segundo o Presidente da República, as demissões
iriam comprometer o futuro do real. Assim, tudo é válido em
nome da estabilidade, inclusive torrar R$16.000.000.000,00
dos cofres públicos.
No caso do Nacional, montou-se, durante dez anos, um

sistema de empréstimos falsos, por meio de contas inativas.
Um vice-presidente do banco, Clarimundo Sant'Anna, usou 642
contas de correntistas Que tomaram empréstimos e nunca
pagaram, para contabilizar créditos fictícios, a fim de
simular saúde financeira nos balanços, verdadeira cirurgia
plástica para dissimular os buracos na prestação de contas.
Há dez anos, os créditos totalizavam US$16.000.000,00. Hoje
o rombo equivale a US$5.8000.000.000,00.
Além disso, em relação aos balanços, o Presidente do KPMG,

uma das maiores instituições de auditoria do Pais, diz que o
problema da falta de liquidez começou a ser percebido no
segundo semestre do ano passado, quando o Nacional passou a
ser socorrido pela Caixa Económica Federal e pelo Banco do
Brasil
Esse é o retrato do nosso sistema financeiro. Na lista das
instituições que descem pelo esgoto, desde a edição do Plano
Real, em junho de 1994, foram liquidados 26 Bancos, 12
corretoras e 13 distribuidoras de títulos e valores
mobiliários. Embora a soma do prejuízo, até agora,
contabilize R$16.000.000.000,00, fala-se que o rombo pode
superar R$25.000.000.000,00.
O Banco Central é, hoje, o único lugar onde existe

dinheiro, não porque seja bem administrado, mas porque detém
a prerrogativa constitucional de emitir moeda. Lamentável é
que o grosso da população não possa ter acesso a esse
dinheiro. Se o mesmo fosse aplicado em obras públicas, boa
parte dos problemas de infra-estrutura econômico-social do
Pais seria resolvida rapidamente. De acordo com a previsão
de custos, inserida no projeto de orçamento da união para o
exercício deste ano, com R$16.000.000.000,00 poder-se-ia
executar: a pavimentação de 53 mil quilómetros de estradas;
ou a construção de esgotos sanitários para 80 milhões de
pessoas; ou o assentamento de 2 milhões de famílias em
projetos agrários; ou a construção de 4,5 milhões de casas
populares; ou 2,2 milhões de salas de aula; ou, ainda, o
fornecimento de 146 milhões de cestas básicas. No entanto, a
aplicação dessa soma fabulosa no Programa de Fusões
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Bancárias para Socorrer Instituições Falidas - PROER -
inviabiliza qualquer política social.
O PROER tornou-se o principal fator de aumento da dívida
interna da União, desde que foi criado, em novembro último.
Em janeiro deste ano, a divida chegou a R$13.800.000.000,00
13.800.000.000,00. Os juros pressionam os gastos do Tesouro
Nacional e dos Tesouros Estaduais, com reflexos desastrosos
sobre a iniciativa privada.
O PROER injetou R$5.800.000.000,00 só no Banco Nacional. A
liberação dos compulsórios para a compra do Nacional pelo
Unibanco provoca urna avalanche de dinheiro no mercado,
impulsionando o processo inflacionário. Para evitá-lo,
mantendo o valor estável da moeda, o Banco Central vende
títulos da divida pública, para enxugar o excesso de reais
no mercado, engordando, dessa forma, a dívida interna. Nessa
operação, o BC supera a própria operação de compra de
dólares. Isso vem desmentir a afirmação do Governo de que a
fusão de bancos não gera custos ao Tesouro, alegando que o
PROER utiliza fundos da contribuição dos próprios bancos,
depositados no Banco Central- Na verdade, aumenta-se a
divida interna em títulos, cujos juros pesam no caixa do
Tesouro-
Divulga-se que o desfalque do Nacional seria de mais de

R$5.000.000.000,00 mas suspeita-se que gira em torno de
R$10.000.000.000,00. É dinheiro demais! Só para se ter uma
idéia, isso é igual à avaliação de todo o patrimônio da Vale
do Rio Doce, para fins de privatização. Isso é, ainda, pouco
menos do que a fortuna do magnata da Microsoft, Sul Gates,
o homem mais rico do mundo.
Repetimos, senhores: é dinheiro demais!
E a consciência nacional que protesta diante de tamanha
inversão de valores. Nós só nos fazemos intérprete dela.
Meus senhores e minhas senhoras, sei que foi um discurso um
pouco longo, mas é matéria que tem relação com a parte
técnica. Fiz questão de fazer esse levantamento, assim como
pretendo fazer o outro. E de fundamental importância que
cada um dos representantes do povo mineiro possa também se
posicionar a respeito desse programa do Governo Federal, o
PROER, que coloca dinheiro, ou melhor, coloca títulos da
divida no mercado, os quais, obviamente, aumentam ainda mais
a divida interna-
0 Deputado Gilmar Machado - Peço um aparte, nobre Deputado.
O Deputado Anderson Adauto - Pois não, Deputado.
o Deputado Gilmar Machado - Gostaria de dizer que concordo
plenamente com V. Exa. Nós, da Bancada do PT, estaremos nos
preparando, como V. Exa. se preparou, para apresentar um
pronunciamento sobre a questão do sistema financeiro. Trata-
se de um tema que muito nos preocupa, visto que Minas Gerais
também entrará nesse esquema, porque está aguardando um
empréstimo de R$700.000.000,00 para poder concluir o
processo de privatização do CREDIREAL, sanear algumas
instituições e, também, promover as vendas de ações do
BEMGE. Não podemos ficar fora desse debate.
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Ao mesmo tempo, hoje, a situação financeira do Pais é
dificílima. Vimos que o déficit do Governo Federal é de mais
de R$4.000.000.000,00, o que é preocupante. Inclusive, há
atraso no pagamento de empreiteiras e o custeio já está
sendo sacrificado. A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, uma das assembléias respeitadas de um Estado
forte na Federação não pode ficar fora desse debate.
Precisamos contribuir com sugestões deste Poder para esse
debate nacional, 0 nobre Deputado Anderson Adauto traz à
discussão esse tema, num momento importante para o Pais. Com
certeza, nossa bancada também dará sua contribuição. Quero
parabenizá-lo por essa iniciativa de provocar o debate sobre
a situação financeira, não só de nosso Estado mas também do
Pais. Precisamos discutir o sistema financeiro, que é um dos
nossos grandes problemas, e o déficit público. Caso
contrário, vamos ter problemas. Não adianta ficar discutindo
apenas a estabilidade do real. Precisamos discutir os
problemas e os efeitos do plano, corrigindo-os. Ninguém é
contra o plano, ninguém está falando para acabar com ele.
Mas precisamos fazer correções de rumo, pois, em caso
contrário, todos vamos pagar. Depois, não adianta dizer que
ninguém lembrou. Portanto, o nobre Deputado Anderson Adauto,
ao abrir esse debate, possibilita a nossa contribuição sobre
o assunto. Muito obrigado.
O Deputado Anderson Adauto - Concluindo, Sr. Presidente,
sei que no Grande Expediente a presença dos Deputados é
sempre menor. Mas acredito que é hora de a Casa começar a
trazer e a formular alguns debates que contribuam para o
esclarecimento de algumas situações. Sei que questão técnica
é árida, principalmente para nós, que somos políticos. Na
maioria das vezes não nos interessamos por essa matéria, mas
acredito que aqueles Deputados governistas, principalmente
os mais governistas, por causa da falta de recursos, terão,
obviamente, de voltar a se assentar na cadeira no Plenário e
entender o mínimo de finança pública para começar a
discussão.
Quero comunicar - e isso vai ser um pouco árido também -
que dentro de 15 a 20 dias terei concluído um estudo para
trazer dados sobre as finanças do Estado nos últimos 10
anos. Farei esse pronunciamento, provavelmente, numa reunião
extraordinária, quando, normalmente, a reunião tem a
presença de muitos Deputados. Poderemos nos estarrecer,
porque nós, os Deputados mais antigos, que militam há mais
anos nesta Casa, que vivenciarnos muitos fatos, convivemos
com duas grandes mentiras. Uma, é que o Governo do PMDB, de
1986 a 1990, tenha quebrado o Estado. Não é verdade. Foi um
Governo que teve uma série de problemas, e reconheço que
houve problemas de corrupção, mas, apesar disso tudo, o
Estado foi bem administrado. A outra grande mentira foi a
imprensa fazer com que todos os mineiros acreditassem que o
Governo Hélio Garcia salvou o Estado de Minas Gerais, 0
Governo Hélio Garcia, pelas informações iniciais, foi o
grande responsável pela quebra do Estado. Quero, uma semana
antes de meu pronunciamento, mostrar o meu discurso para os
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Lideres do Governo passado, a fim de que eles possam
contestar e, assim, tenhamos, realmente, um grande debate
sobre essas duas grandes mentiras com as quais convivemos
nos últimos anos Talvez, possa vir à tona algumas partes
daquela verdade que ficou guardada debaixo do grande tapete,
produzido não somente pela forma de governar do ex-
Governador Hélio Garcia como também pelo próprio Blocão
criado nesta Casa, que não permitia a discussão dos grandes
problemas.
Portanto, acredito que, até mesmo pela falta de recursos do
Estado, os Deputados governistas terão de estar presentes
neste Plenário, além de serem obrigados a entender o mínimo
de finanças públicas E, nesse novo momento a que teremos de
nos adaptar, espero sinceramente, Sr Presidente e Srs.
Deputados, que esta Casa volte a realizar os grandes debates
que interessam não só às causas mineiras como também às
causas nacionais Muito obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr-Presidente, essa matéria
que foi discutida em primeiro lugar pelo Deputado Anderson
Adauto e a cuja discussão, agora, a DeputadaMaria José
Haueisen irá dar prosseguimento refere-se á questão da
alienação de bens da RURALMINAS Trata-se, pois, de um tema
extremamente importante. No entanto, verificamos, de plano,
que não há 'quorum" para a continuidade dos nossos
trabalhos. Acreditamos que não seria respeitoso para cora a
companheira Deputada Maria José Haueisen permitir que ela se
pronuncie sem que haja o quorum necessário para os nossos
debates. Além do mais, a matéria exige uma profunda reflexão
antes de ser votada. Portanto, peço o encerramento, de
plano, desta reunião, a fim de que, na reunião noturna,
possamos discutir plenamente essa matéria.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência, verificando, de plano, a
inexistência de quorum para a continuação dos trabalhos,
encerra a reunião, convocando os Deputados para as
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, &de amanhã, dia
10, às 9 e ás 20 horas, nos termos dos editais de
convocação, e para a ordinária deliberativa da mesma data,
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 27a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As dez horas e quinze minutos do dia dezenove de março de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados João Leite, Gilmar Machado e Carlos
Pimenta (substituindo este ao Deputado José Bonifácio, por
indicação do Bloco da Maioria), membros da supracitada
Comissão. Encontra-se presente, também, o Deputado João
Batista de Oliveira. Na ausência do Presidente, o Deputado
João Leite assume a direção dos trabalhos e, havendo número
regimental, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
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Gilmar Machado que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelosmembros
presentes. Prosseguindo, a Presidência informa que areunião
se destina a ouvir as Sras. Maria Eliane Novaes, Diretora da
Superintendência de Organização de Atendimento Escolar,
representando a Sra. Ana Luiza Pinheiro, Secretária da
Educação, e Glaura Vasquez de Miranda, Secretária de
Educação do Município de Belo Horizonte, que irão prestar
esclarecimentos sobre o possível descompasso que possa estar
havendo na demanda e na oferta de vagas escolares em Belo
Horizonte, em 1996, e as convida a tomar assento à mesa. A
Presidência esclarece que após serem prestados os
esclarecimentos, serão apreciadas as matérias da pauta e
registra a presença do Sr. José Carlos Lais Caldeira, da
Federação Brasileira de Instituição de Excepcionais - FEBIEX
-; do Vereador Ronaldo Gontijo, Presidente da Comissão de
Educação da Câmara Municipal de Belo Horizonte, e da Sra.
ledyr Gelape Bambirra, Presidente da Associação de Pais de
Alunos do Estado de Minas Gerais. A seguir, a Presidência
passa a palavra ao Deputado João Batista de Oliveira, autor
do requerimento que motivou esta reunião. Com a palavra, as
convidadas discorrem sobre o assunto em pauta. Passa-se à
fase de debates, com a participação dos parlamentares e
convidados presentes, conforme consta nas notas
taquigrãficas. A Presidência agradece a presença das
convidadas, dos parlamentares e dos demais participantes, e,
por falta de "quorum", deixa de apreciar as matérias da
pauta. Logo após, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1996—
Anderson Adauto, Presidente - Gilmar Machado - João Leite -
Péricles Ferreira.
ATA DA 37g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas do dia dois de abril de mil novecentos e
noventa e seis, reúnem-se no Plenarinho II os Deputados
Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, Arnaldo Penna,
Anivaldo Coelho e Ivair Nogueira, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Geraldo Santanna, declara abertos os trabalhos, informa que
a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta
e solicita ao Deputado Anivaldo Coelho q ue 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 da Assembléia. O Deputado Anivaldo
Coelho, relator do Projeto de Lei Complementar nQ 14/95,
emite parecer em que conclui pela inconstitucionalidade,
pela ilegalidade e pela injuridicidade da matéria. Discutido
e votado, é aprovado o parecer. O Deputado Arnaldo Penna,
relator do Projeto de Lei nQ 524/95, emite parecer em que
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade da matéria com a Emenda nQ 1, que apresenta.
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Discutido e votado, é aprovado o parecer. O Deputado
Anivaldo Coelho, relator do Projeto de Lei nQ 600/95, emite
parecer em que conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade da proposição. Na fase de
discussão, é concedida vista da matéria ao Deputado Arnaldo
Penna. O Deputado Simão Pedro Toledo, relator do Projeto de
Lei nQ 625/95, emite parecer mediante o qual conclui pela
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela
injuridicidade da matéria. Discutido e votado, é aprovado o
parecer. O Deputado Arnaldo Penna, relator do Projeto de Lei
nQ 627/95, emite parecer em que conclui pela
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela
injuridicidade da proposição. Discutido e votado, é aprovado
o parecer. O Deputado Anivaldo Coelho, relator dos Projetos
de Lei ns 654, 665, 666 e 691/96, emite pareceres em que
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade das matérias, com a Emenda nQ 1, por ele
apresentada ao Projeto de Lei np 666/96. Discutidos e
votados, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres. O
Deputado Simão Pedro Toledo, relator do Projeto de Lei n
678/96, emite parecer em que conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
proposição. Na fase de discussão, é deferido o pedido de
vista do Deputado Arnaldo Penna. Na ausência do Deputado
Leonidio Bouças, relator do Projeto de Lei ng 715/96, a
Presidência redistribui a matéria ao Deputado Ivair
Nogueira. Este emite parecer por meio do qual conclui pela
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela
injuridicidade da proposição. Discutido e votado, é aprovado
o parecer. O Deputado Arnaldo Penna, relator do Projeto de
Resolução nQ 659/96, emite parecer em que conclui pela
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela
injuridicidade da matéria. Discutido e votado, é aprovado o
parecer. Passa-se à fase de votação de pareceres sobre
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. Na ausência do Deputado Leonidio Bouças, relator
dos Projetos de Lei ns 366/95, 675, 677, 680, 681, 689 e
694/96, a Presidência redistribui a matéria ao Deputado
Ivair Nogueira. Este emite pareceres mediante os quais
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade das proposições, com as emendas que receberam o
nQ 1, por ele apresentadas aos Projetos de Lei ns 366/95 e
677/96. Discutidos e votados, cada um por sua vez, são
aprovados os pareceres. Quanto ao Projeto de Lei nQ 690/96,
o Deputado Ivair Nogueira solicita prazo regimental para
emissão de seu parecer, o que é deferido pela Presidência. O
Deputado Arnaldo Penna, relator do Requerimento nQ 1.109/96,
emite parecer em que conclui pela sua rejeição. A
Presidência informa que se encontra sobre a mesa
requerimento do Deputado Anivaldo Coelho solicitando o
adiamento da votação. Submetido a votação, é o requerimento
rejeitado. A Presidência submete a votação o Requerimento n
1.109/96, que é rejeitado, registrando-se o voto do Deputado
Anivaldo Coelho favorável à proposição. Nos termos do art.
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189 do Regimento Interno, a Presidência determina o envio do
Projeto de Lei Complementar flQ 14/95, do Projeto de
Resolução ng 659/96 e dos Projetos de Lei flQ5 625, 627/95 e
715/96 ao Plenário para inclusão dos pareces na ordem do
dia. 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, 9 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna - Ivair
Nogueira - Simão Pedro Toledo. - -
ATA DA 26? REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSOES DE _CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia três de abril de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo,
Arnaldo Penna e Marcos Helênio (substituindo este ao
Deputado Anivaldo Coelho, por indicação da Liderança do PT),
membros da Comissão de Constituição e Justiça; Arnaldo
Penna, Bonifácio Mourão, Marcos Helênio e Glycon Terra Pinto
(substituindo este ao Deputado Carlos Murta, por indicação
da Liderança do PPB), membros da Comissão de Administração
Pública; e Miguel Martini, Glycon Terra Pinto, Alencar da
Silveira Júnior, Simão Pedro Toledo (substituindo este ao
Deputado Romeu Queiroz, por indicação da Liderança do PSDB)
e Bonifácio Mourão (substituindo o Deputado Geraldo Rezende,
por indicação da Liderança do PMDB), 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 á leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos parlamentares presentes. D
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar o
parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para o 1Q turno do Projeto de Lei nQ 650/96, do
Governador do Estado, que altera a redação de dispositivo do
Regimento de Custas e Emolumentos do Estado de Minas Gerais.
Com a palavra, o relator na Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Deputado Glycon Terra Pinto,
emite parecer em que conclui pela aprovação da matéria na
forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão de Constituição e
Justiça, com as Emendas nQs 1 e 2, da Comissão de
Administração Pública, e com as Emendas nQs 3 a 6 e a
Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 2, as quais apresenta. Na fase de
discussão do parecer, fazem uso da palavra os Deputados
Bonifácio Mourão, Alencar da Silveira Júnior, Arnaldo Penna,
Marcos Helênio, Simão Pedro Toledo e Miguel Martini. O
Presidente encerra a discussão e submete o parecer â
votação, o qual ê aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos
Deputados, solicita que seja lavrada a ata e encerra os
trabalhos.
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Sala das Comissões, 9 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Glycon Terra Pinto Elbe
Brandão - Bonifácio Mourão - Anivaldo Coelho - Durval Angelo
- Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna - Alencar da Silveira
Júnior - Ajalmar Silva - Geraldo Rezende.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O Ip TURNO DO PROJETO DE LEI
N.Q 561/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Jairo Ataide, tem por
escopo declarar de utilidade pública a entidade
Empreendimentos Agropecuários Jequitinhonha - EMAPEJ -, com
sede no Município de Jequitinhonha.
Em conformidade com o disposto no art. 195, c/c O arU 103,

V, "a', do Regimento Interno, a proposição foi distribuída a
esta Comissão, que procederá ao exame preliminar da matéria
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
Examinando a documentação juntada ao processo, constata-se

que a EMAPEJ atende aos quesitos estabelecidos pela Lei n
3.373, de 12/5/65, alterada pela Lei nQ 5.830. de 6/12/71,
para que possa ser declarada de utilidade pública
Com efeito, a entidade é uma sociedade civil com
personalidade juridica, está em funcionamento há mais de
dois anos e os membros da sua diretoria são pessoas idôneas,
que não percebem remuneração pelo exercício de seus cargos.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
561/95 na forma proposta.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças, relator -
Ivair Nogueira - Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo -
Arnaldo Penna.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
Ptg 573/95

Comissão de Agropecuária e Política Rural
Relatório

De autoria do Deputado José Maria Barros, o Projeto de Lei
nQ 573/95 tem por objetivo declarar de utilidade pública o
Sindicato Rural de Pirapetinga, com sede no Município de
Pirapetinga
Publicada em 18/11/95, foi a proposição encaminhada, para

exame preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que
não encontrou óbice de ordem jurídica à sua tramitação.
Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre
a matéria no lQ turno, nos termos do art. 104, 1, "a", do
Regimento Interno

Fundamentação
A entidade em apreço desenvolve as atividades previstas em
seu estatuto com o objetivo de representar o ruralista junto
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à Confederação Nacional da Agricultura. Procura, ainda,
implementar ações em cooperação com os poderes públicos,
buscando alcançar a solidariedade entre os seus filiados.
Esse meritório trabalho credencia a instituição a receber o

titulo declaratôrio de utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei flQ
573/95 na forma original.
Sala das Comissões, 10 de abril de 1996.
Arnaldo Canarinho, relator.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 561/95

Comissão de Agropecuária e Política Rural
Relatório

De autoria do Deputado Jairo Ataide, o projeto de lei em
epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a entidade
Empreendimentos Agropecuários Jequitinhonha - EMAPEJ -, com
sede no Município de Jequitinhonha.
Atendendo aos termos regimentais, a proposição foi
analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.
Compete agora a esta Comissão deliberar conclusivamente

sobre a matéria no lQ turno.
Fundamentação

A entidade objetiva promover ações que beneficiem o homem
do campo, por meio da defesa de seus direitos, do fomento e
do amparo à produção, além de propiciar a ele e ã sua
família saúde e educação.
Os relevantes serviços que a entidade presta à comunidade
rural merecem o apoio desta Casa, expressado, nesta
oportunidade, por meio do atendimento à solicitação contida
na proposição em análise.

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

Lei ng 561/95 no lQ turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 10 de abril de 1996.
Olinto Godinho, relator.

PARECER PARA O Ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 609/95

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo
e Lazer

Relatório
A proposição em análise, de autoria do Deputado Arnaldo
Penna, tem por finalidade autorizar o Poder Executivo a
criar campanha educativa e cultural no âmbito estadual,
visando melhorar a qualidade de vida dos cidadãos mineiros.
Encaminhada a proposição à Comissão de Constituição e
Justiça, concluiu esta por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda no 1. Vem,
agora, a matéria a esta Comissão, para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
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por finalidade a elevação do nível de vida dos mineiros,
ressaltando as pectos que levarão, com certeza, ao bem-estar
geral e, portanto, à paz social. A vivência da cidadania,
através da participação efetiva na vida da sociedade, e a
busca permanente de melhoria da qualidade de vida poderão
constituir-se em objetivo coletivo a ser perseguido a médio
e longo prazo. Dai, a oportunidade da proposição.

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

609/95 com a Emenda nQ 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e ,Justiça, no lQ turno.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1996.
Anderson Adauto, Presidente - João Leite, relator - Gilmar

Machado.
PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 613/95
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo

e Lazer
Relatório

De autoria do Deputado Jorge Eduardo, o projeto de lei em
referência tem por finalidade a adoção, pelo Estado, de
medidas para orientar os alunos de 1Q e 2Q graus da rede de
ensino público estadual sobre os perigos das doenças
infecto-contagiosas, sexualmente transmissíveis ou não,
especialmente a AIDS e a tuberculose, além de lepra, dengue,
febre amarela, leptospirose e outras.
A matéria foi encaminhada, para exame preliminar, à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as
Emendas ns 1 a 3. Vem, agora, a proposição a esta Comissão,
para receber parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação
"É melhor prevenir do que remediar": essa velha máxima tem

aqui cabal aplicação. Uma das finalidades da iniciativa do
Deputado Jorge Eduardo é, exatamente, alertar todos sobre os
perigos de doenças que atingem grande número de pessoas,
incapacitando-as para o trabalho e, às vezes, levando-as à
morte.
Propõe, ainda, que as escolas de lQ e 2Q graus, por meio de
palestras, cartazes, videos, exposições e seminários,
mantenham seus alunos em contínuo debate sobre a gravidade
dessas doenças. Além disso, as aulas de Biologia,
Microbiologia e Parasitologia poderão ser enriquecidas com
informações sobre os riscos de contágio e as medidas de
prevenção indispensáveis, de tal modo que a maioria de
nossos jovens possam conhecer melhor o perigo que essas
doenças representam e tomar as necessárias precauções. Esse
é, a nosso ver, o mérito maior da proposição.

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

613/95 no 1Q turno, com as Emendas ns 1 a 3, apresentadas
pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1996.
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Anderson Adauto, Presidente - João Leite, relator - Gilmar
Machado.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 644/96

Comissão de Agropecuária e Política Rural
Relatório

De autoria do Deputado Jairo Ataide, o projeto de lei em
análise objetiva declarar de utilidade pública a Associação
dos Avicultores da Zona da Mata - AVIZOM-, com sede no
Município de Visconde do Rio Branco.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, vem o projeto a esta Comissão no 1Q turno de
deliberação conclusiva, em conformidade com as normas
regimentais.

Fundamentação
A AVIZOM é uma entidade civil sem fins lucrativos, criada
com a finalidade de melhorar as condições de produção e de
vida dos avicultores da região da Zona da Mata e voltada
também para atividades assistenciais e filantrópicas.
Pelo trabalho realizado, que, reconhecidamente, é de grande

valor, julgamos oportuno que a instituição seja declarada de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei ng 644/96 no lg turno, com a Emenda ng 1 da Comissão
de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 10 de abril de 1996.
Almir Cardoso, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 656/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Projeto
de Lei nQ 656/96 visa a declarar de utilidade pública a
entidade Gota de Leite Sinhá Junqueira Lemos, com sede no
Município de Poços de Caldas.
Submetido o projeto, preliminarmente, à Comissão de
Constituição e Justiça, que não encontrou óbice à sua
tramitação, deve, agora, esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre a matéria no lQ turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A referida entidade foi fundada em 1932, com a finalidade
de amparar a criança carente. Desde então, vem
cumprindo rigorosamente seus objetivos, proporcionando à
criança assistência médica, dentária, educacional e
alimentar.
Assiste, ainda, à mulher durante a gestação, oferecendo-lhe

atendimento médico e o exame pré-natal, além de cuidados com
o recém-nascido.
Assim, julgamos ser ela merecedora da pretendida

declaração.
Conclusão
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Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei flQ 656/96 no 1Q turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1996.
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 657/96

Comissão de Educação. Cultura, Desporto e Turismo
e Lazer

Relatório
O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Durval
Angelo, pretende a declaração de utilidade pública da
Associação de Moradores do Bairro Nossa Senhora Aparecida,
com sede no Município de Manhumirim.
A proposição foi submetida ao exame preliminar da Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Agora, vem a
esta Comissão para deliberação conclusiva no lQ turno,
conforme determinações regimentais.

Fundamentação
Funcionando desde 1990, a Associação tem por finalidade
congregar as pessoas interessadas em desenvolver a
comunidade nos aspectos social, econômico e político. Ela
cumpre sua função por meio da promoção de debates entre seus
associados e da organização de atividades que proporcionam a
conscientização política dos moradores do bairro.
A importância do trabalho que realiza deve-se, entre outros
motivos, à falta de associações que objetivem a formação
política da comunidade.

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

Lei nQ 657/96 no ip turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 10 de abril de 1996.
Anderson Adauto, relator.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 704/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em
epígrafe visa declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária de Ribeirão, com sede no Município de São
Francisco.
Publicada em 21/3/96, 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
A proposição está corretamente instruída com os documentos
indispensáveis à declaração de utilidade pública de
entidades, prevista na Lei np 5.830, de 6/12/71.
Constata-se que a entidade, em funcionamento há mais de

dois anos, possui personalidade jurídica e tem sua diretoria
composta por pessoas idôneas, não remuneradas pelos cargos
que ocupam.

Conclusão
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Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
704/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças, relator -
ivair Nogueira - Anivaldo Coelho - Arnaldo Penna - Simão
Pedro Toledo.

PARECER PARA O 1 g TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 706/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Péricles Ferreira, o projeto de lei
em análise tem por objetivo autorizar a FI-fErvlIG a doar à
COHAB-MG imóvel constituído de duas glebas, com área total
de 13.202,08m2, e localizado no Município de Oliveira.
Nos termos dos arts 195 e 103, V, do Regimento
Interno, após publicada, foi a proposição distribuída a esta
Comissão para ser objeto de parecer quanto aos aspectos
jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
A Constituição do Estado estabelece, em seu art. 61, XIV,
que cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do
Governador, dispor sobre todas as matérias de competência do
Estado, especificamente aquelas relacionadas a bens de
domínio público.
Quanto ao diploma infraconstitucional regente da espécie,
devemos reportar-nos à Lei Federal nQ 8.666, de 21/6/93, que
institui normas para licitações e contratos da administração
pública nas esferas de poder da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos municípios. Eis, "ipsis litteris", o
"caput" e inciso 1 do art. 17:
"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:
1 - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa

para órgãos 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:".
Demonstrada a pertinência da proposição no que respeita à
necessidade de apreciação legislativa para a alienação de
bens públicos, passemos a examinar, agora, os requisitos
enunciados no citado art. 17.
No tocante à subordinação da alienação ao interesse público
devidamente justificado, esclarecemos que, de acordo com o
parágrafo único do art. lQ, o imóvel objeto da doação se
destina à construção de moradias populares.
A avaliação prévia do bem público, por se tratar de
procedimento de caráter administrativo, poderá ser efetuada
após a autorização legislativa.
Por fim, importa ressaltar que o Conselho Curador da

entidade cedente pronunciou-se favoravelmente à
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transferência de domínio do imóvel sem ônus, conforme se
constata em documento juntado ao processo -

ConclusãoConclusão
A vista do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
706/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator
- Arnaldo Penna - Ivair Nogueira - Leonidio Bouças -
Anivaldo Coelho.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 314/95

Comissão de Saúde e Ação Social -
Relatório

De autoria do Deputado Rêmolo Aloise, o Projeto de Lei ng
314/95 visa a declarar de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Pains, com sede no
Município de Pains.
Aprovado o projeto no lg turno, na forma proposta, cabe a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2g turno, nos termos do art. 104, 1, 'a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Voltada ao atendimento das crianças portadoras de
deficiências psicopedagôgicas. a APAE de Pains propicia-lhes
tratamento médico e educação.
Pelo trabalho de grande alcance social desenvolvido pela
referida entidade, ratificamos o parecer desta Comissão no
lg turno, considerando justa a declaração de utilidade
pública ora proposta.

Conclusão
Pelas razões exaradas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 314/95 no 2g turno, na forma original
Sala das Comissões, 9 de abril de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 509/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Murta, o Projeto de Lei nQ
509/95 visa a declarar de utilidade pública a Associação do
Bairro Nova York - 4a Seção e Adjacências, com sede no
Município de Vespasiano.
Aprovado o projeto no lQ turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q
turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade possui objetivos filantrópicos e é voltada ao
atendimento social, incentivando a união, o espírito
comunitário e a defesa dos interesses comuns. Promove
estudos sobre a situação geral do bairro e adjacências, no
que se refere a interesses, recursos e necessidades dos
moradores, visando ao bem-estar coletivo.
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Ratificando a posição desta Comissão no 1Q turno,
consideramos a instituição merecedora da declaração de
utilidade pública. -

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei flQ 509/95 no 2Q turno, na forma original.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1996.
Jorge Nannas, relator.

PARECER PARA D 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 575/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Educativa e Assistencial Imaculada Conceição, com sede no
Município de Passos.
Após aprovação dó Projeto no IQ turno, sem emenda, compete

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

Fundamentação
A entidade em causa desenvolve ações visando a amparar
crianças e famílias carentes propiciando-lhes um nível de
vida compatível com a dignidade humana.
Não havendo dúvida Quanto à relevância desse trabalho de
cunho social, consideramos oportuna a declaração de
utilidade pública da instituição.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei nQ 575/95 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 582/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto
de lei em tela tem por escopo declarar de utilidade pública
a entidade Càritas Diocesana de Ratos de Minas, com sede no
Município de Patos de Minas.
Aprovada a proposição no l Q turno, na forma proposta,
compete a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria no 2Q turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade mencionada teve como fundador Dom José André
Coimbra e é dirigida segundo seus princípios éticos e ideais
humanitários.
A instituição vem prestando relevantes serviços de
assistência social e de promoção humana. Dessa forma,
acreditamos ser justo e oportuno que ela seja declarada de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei flQ 582/95 no 2Q turno, na forma original.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1996.
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PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 602/95
Comissão de Saúde e Ação Social

Rel atór io
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o projeto de
lei em epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a
Casa do Menor Rosa da Mata, com sede no Municipio de
Sacramento.
Aprovada a proposição no lQ turno, em sua forma original,
cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria no 2o turno, em cumprimento das disposições do
Regimento Interno.

Fundamentação
Instituida em 1977, a Casa do Menor Rosa da Mata tem por

finalidade receber crianças e adolescentes carentes,
proporcionando-lhes instrução e providenciando o seu
encaminhamento profissional ao atingirem a idade limite de
permanência na instituição.
Por sua luta para melhorar as condições de vida dessas

pessoas, merece a entidade ser declarada de utilidade
pública.

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

nQ 602/95 no 2g turno, na forma originai
Sala das Comissões, 9 de abril de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O 2g 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 exame objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Muda Matozinhos, com sede no Municipio de Matozinhos.
Aprovado o projeto no lg 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 entidade trabalha tendo como objetivo melhorar a situação

das pessoas carentes e dos menores de Matozinhos, prestando-
lhes assistência médica, moral, material e treinamento
profissional. Assim, procura facilitar a vida dos seus
assistidos.
Pelos relevantes serviços prestados é comunidade, julgamos

a instituição merecedora do titulo de utilidade pública.
Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nç 619/95 no 2g turno, na forma apresentada.
Saia das Comissões, 9 de abril de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 620/95

Comissão de Saúde e Ação Social
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Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em
tela declara de utilidade pública a Loja Maçônica
Cavalheiros da Paz flQ 087, com sede em Coromandel -
Aprovado o projeto no lg turno, na forma original, cabe a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2Q turno, conforme estabelecem os dispositivos regimentais.

Fundamentação
A mencionada entidade desenvolve trabalhos de filantropia,

visando ao progresso da humanidade, e implementa estudos de
simbologia maçônica.
A seriedade com que são conduzidas as atividades do

estabelecimento torna-o merecedor da declaração pleiteada.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 620/95 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1996.
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA O 2p TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 632/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o projeto em
análise visa a declarar de utilidade pública a Tenda
Espirita lemanjá e Pai João Congo, no Município de Belo
Horizonte.
Aprovado o projeto no lg turno, sem emenda, cabe a esta

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

Fundamentação
A entidade em apreço tem por objetivo o estudo e a prática
uTnbandista. Atenta aos problemas comunitários, pratica a
caridade e desenvolve trabalhos que a tornam merecedora do
titulo declaratório de utilidade pública.

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

Lei nQ 632/95 no 2Q turno, na forma original
Sala das Comissões, 9 de abril de 1996.
Jorge Hannas, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Np 131/95

Comissão de Redação
o Projeto de Lei nQ 131/95, de autoria do Deputado
Bonifãcio Mourão, que declara de utilidade pública a
Associação dos PX do Cidadão de Governador Valadares - GRC -

com sede no Município de Governador Valadares, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

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

PROJETO DE LEI Ng 131195
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Declara de utilidade pública a Associação dos PX do Cidadão

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

dos PX do Cidadão de Governador Valadares - GRC -, com sede
no Município de Governador Valadares.
Art. 2Q - 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 - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão. -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 208/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 208/95, de autoria do Deputado Ailton
Vilela, que dá a denominação de Escola Estadual José Vieira
Sobrinho á Escola Estadual da Cachoeirinha, localizada no
Município de Cruzilia, 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. 210, lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 208/95
Dá a denominação de Escola Estadual José Vieira Sobrinho à

Escola Estadual da Cachoeirinha, localizada no Município de
Cruzi lia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica denominada Escola Estadual José Vieira
Sobrinho a Escola Estadual da Cachoeirinha, localizada no
Município de Cruzilia.
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 262/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 262/95, de autoria do Deputado Irani
Barbosa, que dá a denominação de Escola Estadual João Correa
Armond à Escola Estadual do Bairro Sevilha II, localizada no
Município de Ribeirão das Neves, 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 262195
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Dá a denominação de Escola Estadual João Correa Armond á
Escola Estadual do Bairro Sevilha II, localizada no
Município de Ribeirão das Neves.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica denominada Escola Estadual João Correa

Armond a Escola Estadual do Bairro Sevilha LI, localizada no
Município de Ribeirão das Neves.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data da 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 287/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 287/95, de autoria do Deputado Marcos
Helénio, que dá nova denominação á Escola Estadual Amoldo
de Melo Carvalho 0.5.6.6, localizada no Município de
Conceição da Aparecida, 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 ip, 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 287/95
Dá a denominação de Escola Estadual Padre José Antônio
Panucci à Escola Estadual Amoldo de Melo Carvalho 0.5.6.8,
localizada no Município de Conceição da Aparecida.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Passa a denominar-se Escola Estadual Padre José
Antônio Panucci a Escola Estadual Amoldo de Melo Carvalho
0.5.6.8, localizada no Município de Conceição da Aparecida-
Art. 2Q - 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 - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Np 338/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 338/95, de autoria do Deputado Jairo
Ataide, que declara de utilidade pública a Associação da
Creche Recanto Feliz em Monte Azul - ACRFMA -, com sede no
Município de Monte Azul, foi aprovado no 2Q turno, na forma
do vencido no 1Q turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f 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 No 338195
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Declara de utilidade pública a Associação da Creche Recanto
Feliz em Monte Azul - ACRFMA -, com sede no Município de
Monte Azul.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lç - Fica declarada de utilidade pública a Associação
da Creche Recanto Feliz em Monte Azul - ACRFMA -, com sede
no Município de Monte Azul.
Art. 2Q - 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 - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 384/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 384/95, de autoria do Deputado Paulo
Schettino, que declara de utilidade pública a Federação
Mineira de Ténis - FMT -, com sede no Município de Belo
Horizonte, 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 384195
Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Tênis -

FMT -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Federação
Mineira de Tênis - FMT -, com sede no município de Belo
Horizonte.
Art. 2p - 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 386/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 386/95, de autoria do Deputado Ermano
Batista, que declara de utilidade pública a entidade C A
Brasil, 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, f lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 386/95
Declara de utilidade pública a entidade C A Brasil, com

sede no Município de Belo Horizonte.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a entidade C

A Brasil, com sede no Município de Belo Horizonte. -
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de março de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora - José

Maria Barros. -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 519/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 519/95, de autoria do Deputado José
Bonifácio, que declara de utilidade pública a Loja Maçônica
Fraternitate et Justitia, nQ 2.748, com sede no Município de
Barbacena, 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, l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar â proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 519/95
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Fraternitate

et Justitia, nQ 2.748, com sede no Município de Barbacena.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Loja
Maçônica Fraternitate et Justitia, nQ 2.748, com sede no
Município de Barbacena.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 28 de março de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Arnaldo Penna.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 522/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei flQ 522/95, de autoria do Deputado
Wanderley Avila, que declara de utilidade pública a
Associação da Guarda de Honra do Sagrado Coração de Jesus,
com sede no Município de Diamantina, 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 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 522/95
Declara de utilidade pública a Associação da Guarda de

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

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

publicação.
Art. 3o - 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 523/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei flQ 523/95, de autoria do Deputado Gil
Pereira, que declara de utilidade pública o Centro de
Formação e Promoção do Menor de Montes Claros, com sede no
Município de Montes Claros, 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 aru 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 No 523195
Declara de utilidade pública o Centro de Formação e
Promoção do Menor de Montes Claros, com sede no Município de
Montes Claros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarado de utilidade pública o Centro de
Formação e Promoção do Menor de Montes Claros, com sede no
Município de Montes Claros.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de março de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Arnaldo Penna.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Np 525/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 525/95, de autoria do Deputado Hely
Tarquinio, que declara de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APÂE de Lagoa Formosa -,
com sede no Município de Lagoa Formosa, foi aprovado nos
turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 525195
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

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

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de março de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Arnaldo Penna. -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 544/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n .Q 544/95, de autoria do Deputado Geraldo
Rezende, que declara de utilidade pública a Associação do
Congado Moçambique Cor-de-Rosa, com sede no Município de
Monte Alegre 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, l, 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 544195
Declara de utilidade pública a Associação do Congado
Moçambique Cor-de-Rosa, com sede no Município de Monte
Alegre de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

do Congado Moçambique Cor-de-Rosa, com sede no Município de
Monte Alegre de Minas.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de março de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Arnaldo Penna, relator - José

Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 545/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 645/95, de autoria do Deputado Geraldo
Rezende, que declara de utilidade pública a Associação do
Congado Moçambique Marinheiro, com sede no Município de
Monte Alegre 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, l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 545/95
Declara de utilidade pública a Associação do Congado

Moçambique Marinheiro, com sede no Município de Monte Alegre
de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação
do Congado Moçambique Marinheiro, com sede no Município de
Monte Alegre de Minas.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 28 de março de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Arnaldo Penna, relator - José

Maria Barros.

TRANSCRIÇÃO

"Cresce Silêncio no Mundo Que Fala Português*
"Quando eu morrer, não quero choro nem vela,/ quero uma

fita amarela/ gravada com o nome dela".
Peço ao desenhista que vai ilustrar este artigo que coloque
no desenho a fita amarela com a qual os semimortos do mundo
de fala portuguesa dizem adeus a um querido membro da
família: uma fita amarela onde se leia "Moçambique". Esse
país da África Austral, o mais pobre do mundo, foi tão
ignorado e esnobado por seus irmãos ricos, ou pelo menos
remediados, como Portugal e Brasil, que se mudou com armas,
bagagens e dicionário para a Comunidade das Nações
Britânicas aliás, desde a independência - que Moçambique
conquistou de Portugal em 1975 - uma separação como esta era
previsível. A ligação mais forte de Moçambique com o resto
do mundo passou a ser feita por intermédio da vizinha Africa
do Sul, hoje governada por Nélson Mandela. Moçambique era
ajudado e cortejado (devido ás suas reservas naturais) não
só pela Comunidade Britânica como pela França, a Alemanha, a
Suécia. Acaba, agora, de se integrar á Commonwealth.
O Brasil só soube disto depois do fato acontecido e não lhe
deu importância nenhuma. Eu, pessoalmente, confesso que sã
me dei conta de que havíamos perdido, na família, um dos que
falam nossa lingua, lendo domingo no "Jornal do Brasil' uma
correspondência enviada de Lisboa por Norma Couri,
"Moçambique dá adeus ao passado português". Na dita
correspondência não é sequer mencionado o embaixador que
acho que ainda temos por lá, de nome Itamar Franco. Lembrado
é o nome do ex-embaixador José Aparecido de Oliveira, que,
há dois anos, "acompanhou uma delegação de empresários
brasileiros à capital de Moçambique. Maputo, que se chamou
Lourenço Marques até a independência. Aparecido tentava
sensibilizar o Brasil para a Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP) que teria salvo Moçambique da escolha da
língua oficial - na verdade uma questão de sobrevivência.
Reunidos semana passada em Lisboa os embaixadores da CPLP
lamentaram não terem se antecipado. Hoje, dos 17 milhões de
moçambicanos. sã 2 milhões falam português. Contra esta
adesão (ao inglês como língua oficial) ficou o maior
escritor moçambicano, Mia Couto, publicado no Brasil". Em
vão. Porque, como bem diz Joaquim Chissano, o atual
presidente de Moçambique, não é tão importante assim guardar
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a inútil lusofonia do pais. Diz Chissano: "Mais do que
herança cultural o que me preocupa é a pobreza do meu país'.
Vasco da Gama chegou a Moçambique em 1498. Nos "Lusíadas',
canto segundo, Camões teme, durante o desembarque, algum
traiçoeiro ataque moçambicano. No entanto, lido como se
estivesse escrevendo hoje, Camões parece estar, isto sim,
adivinhando a má administração que Portugal vai infligir a
Moçambique, com o melancólico desfecho de agora: 'E que
incautos pagassem desse jeito/ o mal que em Moçambique
tinham feito".
Moçambique é de fato o pais mais desvalido entre todos.

Vive-se, ali, até os 48 anos, a renda "per capita" não chega
a US$100. Durante os intermináveis anos de guerra civil
entre os direitistas e os então marxista-leninistas de
Chissano, "a média de filhos por mulher moçambicana chegou a
sete, sendo que três morriam, dois ficavam aleijados, um
adoecia e sempre sobrava um", informa Norma couri. Durante
os 16 anos que durou o horror dessa guerra, Moçambique não
viu praticamente qualquer sinal de amor ou solidariedade
oriundos de Portugal ou do Brasil.
Já que citamos no início dois poetas, o Rosa e o Luiz,

acrescentemos, agora, o Raimundo: "Vai-se a primeira pomba
despertada...! Vai-se outra mais.., mais outra... A imagem
Parnasiana do pombal de Raimundo Correia é bem apropriada
Para descrever a debandada que ocorre entre os que falam
português, a frieza e o desamor que reina entre eles. Tanto
Lisboa como Brasilia se preocupam o tempo todo com a
ortografia da língua e a alteram sempre que possível. Mas
quem vai usar essa língua no mundo se os povos que a falam
vivem de costas uns para os outros e nem percebem, na velha
casa em que se criaram juntos, se alguém parte para nunca
mais voltar, como faz Moçambique agora?
Nos velhos tempos dos descobrimentos e da colonização

disputávamos um lugar no mundo com os outros ibéricos, com a
Espanha que chegou a de fato dominar Portugal e o Brasil de
1580 a 1640. Mas só hoje em dia, quando os dois países estão
longe das glórias de outrora, é que vemos se expandir o
espanhol, enquanto se contrai o português. O espanhol é
falado cada dia mais no pais que o Brasil mais inveja e
imita, os Estados Unidos, enquanto o português começa a não
ser mais ouvido sequer na antiga África Portuguesa. Isto num
momento em que Portugal, assustado, treme de medo de não ver
garantido seu minúsculo lugar numa Europa que praticamente o
ignora.
Há pouco tempo, compondo por sua conta e risco mas com alta

seriedade, o cânon da literatura ocidental, Harold Bloom
nele Incluiu pelo menos um autor de língua portuguesa,
Fernando Pessoa. Pois Pessoa, estou certo, se ainda fosse
vivo, teria derramado uma lágrima com o abandono do idioma
em Moçambique. Algumas lágrimas, aliás, uma por cada
heterônimo. Pessoa viveu sua infância na África do Sul,
formou sua sensibilidade lusitana como filho que era do
cônsul de Portugal em Durban, antigo Porto Natal, na África
do Sul. Foi, de certa forma, um menino português
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colonizador, ouvindo as ainda submissas línguas africanas e
o troar crescente do idioma inglês. Os versos que escreveu
Pessoa inspirados na saga dos descobrimentos figuram entre
os mais belos que nos deixou. Ele agora perguntaria: quem os
ouvirá, dentro de algum tempo, se continuarem abandonando o
próprio idioma aqueles que dentro dele nasceram?
Nós, os brasileiros como os portugueses, sabemos
perfeitamente o que deveríamos fazer para estancar essa
sangria desatada. Teríamos que socorrer - isto é, dar o que
comer e ensinar a ler e escrever -, aos que falam a língua
portuguesa no mundo inteiro. Não podemos mais permitir que,
no Brasil como em Portugal, aqueles poucos que possuem a
terra e a governam, continuem tratando o povo como no tempo
dos descobrimentos e da escravidão. A persistirmos em nossa
indiferença e egoísmo, acabaremos mergulhando numa espécie
de silêncio cultural. Continuaremos a usar entre nós, como
um dialeto tribal, o português, mas cada vez mais
transformando a corrente do que pensamos e dizemos no
humilde afluente de algum rio maior. Como acaba de fazer
Moçambique.

Hul k
Estudando a situação económico-social dos países latino-
americanos, a revista "Time" que está nas bancas chama o
enorme brasil de "The Incredible Hulk". Trata-se do Hulk que
acabou de derrubar Graziano."
• - Publicado de acordo com o texto original, transcrito a
requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho.

Libano
Lubnan é o nome que ganhei na aurora dos tempos. Ele é
citado, com louvor, setenta e duas vezes no livro dos
Livros. Meus feitos foram registrados, ao longo da História,
pelos estudiosos da trajetória do homem. Ironia das ironias,
dediquei-me, durante seis mil anos, ás coisas do espirito e
à fraternidade entre os homens. Todavia, vejo-me, vez e
outras, vitima da cobiça de povos conduzidos por senhores da
guerra. Destroem meus templos de saber, sacrificam meus
jovens. incendeiam meus campos, mas não conseguem silenciar
minha voz nem tolher meu espirito de liberdade. Eis por que
minha ânsia de renascer é forte e minha determinação de dar
livre curso à minha mensagem civilizatória, irreversível.
Dia 22 de novembro é a data que escolheram para celebrar
meu aniversário, ou melhor, minha independência, para usar a
linguagem das nações. No Brasil, onde sou conhecido pelo de
Líbano, tenho milhões de filhos e amigos incontáveis.
Uma velha e fraterna amizade entre nós vem sendo
fortalecida por vários episódios: a visita que me fez, em
1876. D. Pedro II; juntos, eu e o Brasil assinamos, há meio
século, a Carta constitutiva da Organização das Nações
Unidas e juntos nos destacamos, através de nossos filhos, o
brasileiro Austregésilo de Athayde e o libanês Charles
Malik, como os principais artífices do documento mais
importante do século XX: a Declaração Universal dos Direitos
do Homem. Praza a Deus que permaneçamos unidos trabalhando
pela sublimação do homem e pelo império da Paz no mundo.



212

Quero me valer desta data para pedir a todos que não
esmoreçam na luta pela Liberdade. Para que ajudem este velho
guerreiro a preservar sua identidade humanística. -
Sim, hoje, preciso, mais que nunca, da ajuda de meus amigos
brasileiros para recuperar minha soberania e para erradicar
de meu solo toda violência á dignidade do homem.
Conto com vocês."
* - Publicado de acordo como o texto original, transcrito a

requerimento do Deputado Ibrahim Jacob.
"A Ultima Fronteira

Quando o poderoso Partido Republicano, comandado pelo
senador Borah, com o apoio até de um herói nacional, o
coronel Lindberg, começou a mobilizar o povo americano
contra a entrada dos Estados unidos na Segunda Guerra
Mundial, alegando que o conflito estava longe das fronteiras
do pais, o presidente Roosevelt respondeu com uma frase
fulgurante: - 'Nossas fronteiras estão no Reno". Cunhou-se,
a partir de então, uma nova redução da geografia: - a
redução histórica. Hoje, quando o Brasil se prepara para o
exercício de sua presença nacional no mundo do terceiro
milênio, parece chegada a hora de dizermos também que nossas
fronteiras políticas não se esgotam mais nas divisas
continentais. Nossas fronteiras estão na África e na Europa.
Na Europa, obviamente em Portugal, onde se fundaram o
"ethos" e o 'pathos" de uma nação que ali encontra as raizes
preponderantes de sua etnia, o berço de sua língua, bem como
dos usos e costumes de seu povo e de suas instituições de
direito público. E na Africa, pelas mesmas razões: ali se
acham cinco repúblicas independentes, marcadas por uma
origem congênere: vieram, como nós, da mesma costela da
aventura colonial dos portugueses.
A política externa brasileira tem uma vocação permanente: a
tranqüilidade de suas fronteiras. Não é por acaso que a
figura maior de nossa diplomacia, o Barão do Rio Branco, foi
chamado '- Deus Terminus" pela retórica grandiloqüente de
seu tempo: o Deus das fronteiras. Graças ao Barão, seus
antecessores e colaboradores, os limites geográficos do
Brasil alcançaram uma invejável estabilidade no continente,
construída pela força da argumentação jurídica e histórica,
como nos trabalhos de Francisco Otaviano e na obra-prima das
exposições de Joaquim Caetano e em todas as negociações do
Itamaraty. Assegurada a estabilidade das fronteiras
continentais, falta agora ao Brasil definir e consolidar as
fronteiras políticas, culturais e morais em que nosso
território histórico se encontra com a Europa e a África.
Com sua vocação para a vigilância das fronteiras nacionais,
a política externa brasileira tem diante de si, neste fim-
de-século, um apelo tão veemente como aquele a que nos
dedicamos, nos tempos do Império e nos tempos do Barão, para
consolidar a convivência de nossas contigüidades nacionais.
O presidente Fernando Henrique já sinalizou sua
sensibilidade para o problema das relações com a África e
com Portugal, que estiveram sempre na pauta prioritária da
política externa do presidente Itamar Franco. Quando
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embaixador em Portugal, o Sr. José Aparecido de Oliveira
implantou, com extraordinária dedicação e eficiência, aquele
que é o mais importante projeto diplomático brasileiro desta
segunda metade do século.
As relações com a África são uma preocupação de todas as
nações, voltadas para o último continente que emerge no
Planeta às vésperas do terceiro milénio. Para o Brasil, essa
preocupação passa, necessariamente, pelos cinco países
africanos de língua oficial portuguesa: Angola, Cabo Verde,
Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé-e-Príncipe. Dai o
projeto pelo qual o embaixador José Aparecido moveu céus e
terras, em sua gestão na Embaixada de Lisboa, para
institucionalizar a Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa, integrada por aquelas cinco repúblicas negras,
juntamente com Portugal e o Brasil. Parece que a
globalização é hoje o santo e a senha da política externa de
todas as nações. Assim como na advertência da sabedoria
antiga, de que Thomas Merton faria o titulo de seu livro
famoso, segundo a qual "homem nenhum é uma ilha" - também
nenhum pais é uma ilha. Muito menos aqueles que possuem em
comum todas as virtualidades históricas, especialmente a
língua - instrumento prioritário da identidade e da
comunicação. Todos os protagonistas da globalização política
e econômica trataram de reunir-se em blocos, para assegurar
dimensões maiores à sua grandeza nacional. A configuração da
geografia continental já está formada nos institutos de que
participamos, da OEA ao MercosuL E hora de instrumentar a
composição das fronteiras na África. No caso do Brasil - e
de Portugal - seria uma incompetência e ama insensatez
tratar de uma política de relações com a África, sem a
companhia solidária dos países africanos de língua
portuguesa-
0 novo chefe do governo português, o primeiro-ministro
Antônio Guterrez, consciente e contaminado pelo projeto
brasileiro do embaixador José Aparecido, já declarou que a
criação da Comunidade dos Países de língua Portuguesa é meta
prioritária de seu Governo. Trata-se de um aceno ao
presidente Fernando Henrique e ao Itamaraty, para a
consolidação do grande projeto plurinacional que pretende
dar vez e voto, nos auditórios planetários ao universo de
mais de 200 milhões de pessoas que falam a língua
portuguesa. Somos a segunda entre as línguas latinas e a
terceira entre as línguas do Ocidente. Estamos na América,
na Europa, na África, e até na Ásia, onde povos lusófonos,
como no Timor-Leste, aguardam a emancipação, e nos enclaves
da índia e da China, de Goa a Macau e das comunidades de
nossa diáspora lingüistica em todas as partes do mundo.
"Minha pátria é minha língua"- dizia um velho poeta do

Quebec, em verso famoso, que Fernando Pessoa repetiria para
o mundo português. Da mesma forma, devemos entender que
nossa língua é nossa fronteira. E cuidar das fronteiras,
segundo a velha lição de Rio Branco, é a missão prioritária
dos que dirigem a política externa. Felizmente, nosso
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Governo e nossa Chancelaria estão conscientes dessa
urgência.
* - Publicado de acordo com o texto original, transcrito a

requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho.
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ATA DA 1359 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 10 DE ABRIL DE 1996

Presidência do Deputado Sebastião Navarro Vieira
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Ofícios e cartão -
Apresentação de Proposições: Requerimentos ns 1.240 a
1.243/96 - Requerimentos dos Deputados Ronaldo Vasconcel los,
Marcelo Gonçalves e Durval Angelo (2) - Comunicações:
Comunicações da Comissão de Educação e do Deputado Marco
Régis - Oradores Inscritos: Discursos da Deputada Elbe
Brandão e dos Deputados Raul Lima Neto, João Batista de
Oliveira, Durval Angelo, Carlos Pimenta, Gilmar Machado e
Ronaldo Vasconceilos - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): 1? Fase:
Abertura de inscrições - Leitura de comunicações
apresentadas - Requerimentos: Requerimento do Deputado
Ronaldo Vasconceilos; deferimento - Questões de ordem;
chamada para recomposição de "quorum"; inexistência de
número regimental para continuação dos trabalhos - Palavras
do Sr. Presidente - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem a esta reunião os Deputados:
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 - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Murta -
Carlos Pimenta - Dilzon Melo - Dirnas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - 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 - Jairo Ataide - João Batista de
Oliveira - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Braga - José Henrique - José Maria Barros - 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
- Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcel los - 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 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
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- A Deputada Maria José Haueisen, 2a-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:

OF 1 CI OS
Da Sra. Maria Elvira, Deputada Federal, agradecendo o
convite para participar do ciclo de debates sobre o tema
legislação eleitoral.
Do Sr. Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, Presidente do
Tribunal de Contas do Estado, parabenizando a Casa pela
implementação do sistema de informações Assembléia "on
1 me".
Do Sr. Flávio Rêgis Xavier de Moura e Castro, Presidente do

Tribunal de Contas do Estado, encaminhando os relatórios de
atividades relativos ao ano de 1995 e ao 4Q trimestre. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)
Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do
Governador, em atenção a requerimento do Deputado kemil
Kumaira que solicita empréstimo de uma motoniveladora à
Prefeitura Municipal de Serra dos Aimorés, informando que
existe somente uma motoniveladora em disponibilidade, cuja
recuperação é antieconômica.
Da Sra. Rosângela Gonçalves de Carvalho, Chefe de Gabinete

da FUNAI, informando que o Presidente desse órgão não poderá
participar da audiência pública que será realizada no dia
17/4/96 no espaço politico - cultural desta Casa. (- A
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais.)
Do Sr. Constantino Eliziário Magalhães, Presidente da

Associação dos Juizes de Paz do Estado de Mina Gerais - AJUP
-, solicitando a manutenção do percentual de 2% do Fundo
Judiciário para essa associação. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei ng 650/96.)
Do Sr. Emir Cadar, Presidente do Sindicato da Indústria da

Construção Pesada no Estado de Minas Gerais - SICEPOT - MC -
encaminhando cópia de correspondência recebida de diversas

entidades que manifestam seu apoio à posição do SICEPOT -
MC, em relação ao convênio firmado entre a Secretaria de
Transportes e Obras Públicas e o Ministério do Exército. (-
A Comissão de Administração Pública.)
Do Sr. Enilson Abrahão, da comissão organizadora do lQ
Encontro Sul-Mineiro de Fruticultura de Clima Temperado,
solicitando autorização desta Casa para que o Presidente da
Comissão de Agropecuária possa presidir o painel "A Produção
de Frutas de Clima Temperado na Região Sul do Estado de
Minas Gerais', no dia 15/5/96, às 14 horas.
Do Sr. Ismael Pereira da Costa, serventuário da justiça,
solicitando a intercessão desta Casa junto ao Tribunal de
Justiça do Estado a fim de que sejam pagos os adicionais de
risco de vida, contágio e serviços penosos aos serventuários
da justiça. (- A Comissão de Administração Pública.)

CARTÃO
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Do Sr. Eduardo Azeredo, Governador do Estado, acusando o
recebimento de oficio que comunica o aperfeiçoamento do
sistema Assembléia on Line.

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:
REQUERIMENTOS

NQ 1.240/96. do Deputado Marco Régis, solicitando seja
enviado oficio ao Presidente do BDMG pedindo a listagem dos
municípios envolvidos com o Projeto SOMA, os valores dos
empréstimos concedidos a esses municípios, bem como quais já
foram assinados e quais estão em andamento. (- A Mesa da
Assembléia.)
NQ 1.241/96, do Deputado Marco Régis, solicitando seja

formulado apelo ao Governador do Estado para que impeça, até
o fim do ano, a assinatura de novos convênios relativos ao
Projeto SOMA entre municípios mineiros, BDMG, SEPLAN e BIRD,
já que os atuais Prefeitos estão em fim de mandato.
NQ 1.242/96, do Deputado Marco Régis, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário do Planejamento no sentido de
impedir, até o fim do ano, a assinatura de novos convênios
relativos ao Projeto SOMA entre municípios mineiros, BDMG,
SEPLAN e BIRD, tendo em vista que os atuais Prefeitos estão
em fim de mandato.
NQ 1.243/96. do Deputado Marco Régis, solicitando seja

formulado apelo ao Presidente do BDMG no sentido de impedir,
até o fim do ano, a assinatura de novos convênios relativos
ao Projeto SOMA entre municípios mineiros, BDMG, SEPLAN e
BIRD, tendo em vista que os atuais Prefeitos estão em fim de
mandato. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)
- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos
Deputados Ronaldo Vasconcellos, Marcelo Gonçalves e Durval
Angelo (2). -

COMUNI CAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Educação e do Deputado Marco Régis.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão.
A Deputada Elbe Brandão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, pessoas presentes nas galerias, membros da
imprensa, funcionários desta Casa, está tramitando nesta
Casa, desde o dia 20 de março, requerimento de minha autoria
em que solicito se verifique a viabilidade de se produzir,
através da Gerência de Comunicação, um "programete" a ser
veiculado no Canal 40, TV a Cabo de utilização deste
Legislativo, divulgando fotos de crianças desaparecidas, a
exemplo do que fez a autora Glória Perez na novela "Explode
Coração". Por alguns segundos as fotos das crianças
estiveram expostas para todo o Pais, via TV, no final da
novela, e mais de 20 crianças foram localizadas.
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O Jornal 'Estado de Minas" publica diariamente fotos de
adultos e de crianças desaparecidas, na expectativa de que
seus leitores possam tê-las visto.
Apesar do alcance do canal 40 ser apenas regional, sabemos

que é na região metropolitana de Belo Horizonte que se da o
maior índice de crianças desaparecidas.
Tenho certeza de que esta Casa será sensível à
reivindicação e, por acreditar nisso, é que estou dando
entrada em outro requerimento solicitando se encaminhe
oficio á Secretaria da Cultura, para tentar viabilizar a
veiculação do mesmo programete" na TV Minas, que teria, com
certeza, um alcance bem maior. A TV Minas, por ser estatal,
tem cunho social e educativo. Não podemos deixar morrer essa
brilhante idéia que obteve excelentes resultados práticos em
tão pouco tempo.
Também de minha autoria, Sr. Presidente, tramita o projeto

de lei que dispõe sobre a apresentação da bandeira estadual
e dá outras providências. O objetivo da proposição é o de
contribuir para o desenvolvimento da consciência de
cidadania e patriotismo. As normas para o uso e a
apresentação da bandeira nacional já estão estabelecidas há
muito tempo, mas, infelizmente, o que se verifica é que elas
não têm sido devidamente obedecidas em função de uma
incorreta associação que se faz com um período recente da
nossa História, em que o civismo era confundido com ufanismo
piegas. Urge resgatar o papel dos símbolos nacionais e
estaduais como elementos vitais da cidadania e do
patriotismo. Nesse sentido é que conto com o apoio de todos
para sua aprovação.
Quero dizer, também, Sr. Presidente, que, recentemente,
estive na Argentina, em Buenos Aires, onde participei, a
convite da TURMINAS e acompanhando o Governador Eduardo
Azeredo, de alguns eventos com o objetivo de divulgar as
Potencialidades turísticas de nosso Estado. Impressionou-me,
sobremaneira, o interesse dos empresários de turismo
argentinos, em busca de informações, nos mínimos detalhes,
sobre o que é oferecido por Minas Gerais, quais as condições
de conforto e a que custo. Assim sendo, reforço a
solicitação da criação urgente da comissão permanente de
turismo aqui na Assembléia, abrindo mais um canal para a
indústria do turismo com a certeza de muito trabalho pela
frente.
Países como a Argentina e o Uruguai investem e continuam
investindo maciçamente no segmento de turismo e têm obtido
excelentes resultados. E preciso lembrar que estamos vivendo
um tempo de mudanças. Existe o avanço tecnológico, a
renovação dos costumes e do comportamento. E inevitável a
alteração rápida dos clientes já que novas oportunidades de
negócios são disputadas por acirrada concorrência.
O Uruguai está se atirando avidamente nesse segmento,
promovendo seminários e encontros em que a presença de
representantes do Banco Mundial é uma constante. No mês de
maio, em Montevidéu, terá lugar o 39Q Congresso da
Confederação das Organizações de Turismo da América Latina.
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Nesse evento estarão presentes os ministros de Turismo da
Iberoamérica para debaterem o futuro da atividade turística
à luz das novas tecnologias e de um consumidor dei produtos
turísticos cada vez mais informado e exigente a caminho do
século XXI. E impossível ignorar, nesse quadro, a crescente
organização da sociedade civil que conquista, a cada dia,
novas leis e regulamentos para a garantia da qualidade dos
produtos e serviços colocados no mercado.
Na tentativa de não perder esse caminho para o
desenvolvimento, o Norte de Minas aguarda, ansiosamente,
pela finalização do Plano Diretor Regional de Turismo, que
está sendo executado pela empresa TC-Br, de Brasilia, para a
inclusão da área mineira da SUDENE no Prodetur-Nordeste.
Há alguns dias, participei como palestrita e debatedora do
1 Seminário Mineiro de Eco-Turismo, numa promoção da AMO-TE,
SENAC E SELT, em que se debateu sobre o Prodetur-Nordeste e
também sobre os caminhos para se conseguirem financiamentos
para a implantação de atividades turísticas utilizando-se o
potencial natural de nosso Estado. O Prodetur tem
US$400.000.000,00, via Banco Mundial, para serem aplicados
em infra-estrutura para a viabilização do turismo. Tenho a
certeza de que, antes de deixar a SELT, o Secretário Ademir
Lucas entregará esse presente ao Norte de Minas.
Sr. Presidente, no dia 30 de março, estive em Congonhas, a
convite do conselho Estadual da Mulher, na pessoa da Sra.
Maria de Lourdes Prata Pace e da Deputada Federal Maria
Elvira, para dar posse á Diretoria do conselho Municipal da
Mulher. Nesse evento, recebi do Prefeito daquele município e
de representantes e lideranças locais oficio, que passo às
mãos de vossa Excelência, solicitando se verifique a
possibilidade de realização de um plebiscito para resgatar o
antigo toponónirno de congonhas, antes, Congonhas do Campo.
Segundo as lideranças e o Prefeito, esse é o anseio da
população; só é necessário, agora, que a Assembléia
Legislativa encaminhe ao TRE o expediente próprio, já que
todas as providências de orderh legal, impostas pelo art. 168
da Constituição Estadual, foram cumpridas.
Quero falar, ainda, Sr. Presidente, sobre a visita que o

Governador Eduardo Azeredo fará a Janaúba no próximo dia 27
Foi com muita alegria que recebi a confirmação da ida do
Governador a Janaúba para inaugurar a Av. Edilson Brandão.
Como é do conhecimento de todos, essa avenida foi iniciada
quando meu pai estava Prefeito, mas ele veio a falecer no
meio de seu mandato, sem vê-Ia concluída. E uma honra para o
povo gorutubano e, em especial, para mim, que S. Exa. o
Governador Eduardo Azeredo lhe preste essa homenagem.
Essa é a primeira vez que o Governador irá a Janaúba no

exercício de seu mandato, mas já esteve por diversas vezes
no Norte de Minas, numa demonstração clara de que está, a
cada dia, mais próximo dos problemas, buscando soluções
conjuntamente com aqueles que depositaram nele a sua
confiança.
O político e o homem Edilson Brandão tinha o sonho de ver o
Norte de Minas como a futura Califórnia brasileira. Esse
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sonho começa a ser uma realidade pela luta e ousadia da
região em assumir desafios. -
Não poderia Sr. Presidente, terminar esse meu
pronunciamento sem me referir aos discursos de ontem nesta
Casa e às matérias que vem sendo publicadas pela imprensa
dizendo que os Deputados governistas estão bloqueando a
tramitação dos projetos do Executivo em conseqüência do não-
recebimento de verbas. Quero deixar claro, Sr. Presidente,
que em momento algum fiz parte desse movimento, se e que
existe, e que estou Deputada porque abracei uma causa e
acredito nela. Pediria ainda, Sr. Presidente, aos Deputados
que fazem denúncia neste Plenário, que dêem nome aos bois.
Não é justo desonrar a atitude honesta e coerente de vários
Deputados pela omissão de alguns que preferem se esconder no
off".
"Fraternidade e Política", este é o tema da Campanha da

Fraternidade neste ano. Acredito no tema e é assim que tenho
pautado a minha atuação nesta Casa e por aqueles que
represento. Obrigada.
• - Sem revisão da oradora.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima

Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Exmo. Sr. Presidente, Deputado
Sebastião Navarro Vieira, Sras. e Srs. Deputados, meu
caríssimo Deputado Ibrahim .Jacob, a quem tenho a honra de
parabenizar, neste momento, pelo procedimento de seu
patrício sírio, porém não libanês. Todos os sino-libaneses,
na verdade, são sírios que moram ou nasceram no Líbano.
Hoje, estampada nas páginas dos principais jornais do Pais
havia uma matéria em que o Presidente da Sina, Hafez Assad,
tecia comentários sobre uma reunião de paz com Israel
reconhecendo que já é hora de os árabes se unirem para
pensar com inteligência e aceitar as proposições de paz, tão
importantes para a segurança daquela região, sobretudo a paz
com Israel
Quero dizer que o sírio-libanês, na verdade, sempre foi
amigo do povo hebreu. Mas quando essa atitude parte de um
Presidente da Síria, como é o caso de Hafez Assad, desperta-
nos muita esperança, haja vista compreendermos, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, que Israel é, talvez, a nação
mais injustiçada da face da Terra. Digo que, e há um povo
que, por direito, pertence à terra em que reside, ou, se há
um povo a quem por direito a terra em que reside pertence,
fato comprovado pela História através de documentos verazes,
incontestáveis, esse povo é o povo de Israel. Cremos, e
desta tribuna falamos com muita honra e com muita humildade,
que a humanidade tem uma divida para com o povo hebreu, não
somente no que tange à contribuição que esse povo tem dado à
ciência, à tecnologia, à filosofia, mas, sobretudo, porque o
Salvador do Mundo procede do povo hebreu.
Voltando ao assunto principal ou ao assunto inicial, que me
trouxe a esta tribuna, quero deixar registrado nos anais
desta Casa que, se afirmei que o povo de Israel é aquele que
tem, por direito adquirido, a terra onde mora, é porque o
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mais veraz de todos os documentos, de todas as escrituras, a
própria Bíblia Sagrada, lhe outorgou esse direito. Foi o
povo que entrou na terra chamada "prometida", hoje
Palestina, que entrou em Canaã, muito antes até mesmo de
Moisés ou de .Josué com os conquistadores hebreus, que saia
da escravidão para a liberdade, retirado por Deus do Egito.
Um povo que entrou, através do seu antepassado, Abraão, e
que adquiriu aquela terra por dinheiro e por promessa de
Deus, que lhe disse que seria sua a terra onde a planta de
seus pés pisasse Povo que, depois de muitos anos, adentra a
terra chamada "prometida" e, para possui-Ia, desaloja dali
os chamados cananeus, uma mistura de raças, não mais uma
forma humana. Segundo grandes estudiosos da matéria,
tratava-se de gigantes. E aquele povo possuiu a terra por
herança, como testamento dado por Deus. Mas, com o passar da
História, foram dali expulsos, até mesmo para se cumprirem
profecias que, nesse sentido, vaticinavam. E. assim, o povo
hebreu esteve disperso por todas as nações da Terra.
Presenciamos diversas iniciativas de estadistas, que, na

verdade eram déspotas sanguinários, tentando exterminar o
povo hebreu. O último deles, chamado Hitler, tentou
exterminar, de uma vez por todas, da face da Terra, o povo
judeu, chegando a matar seis milhões, dos nove milhões de
judeus que havia na terra naquele tempo. Mas, em 1949,
aquele povo retornou para sua terra, depois de séculos,
milênios de lá distante. Diversas tribos e famílias judaicas
retornaram unidas para tomarem posse da terra que haviam
comprado com dinheiro, e comprado caro. O interessante é Que
naquela época os árabes aplaudiram a volta de Israel. Os
palestinos, que lá se achavam, venderam as terras e se
retiraram, porque era intenção de Gama] Nasser completar o
plano não levado a termo por Adolph Hitler, sabendo os
árabes que o povo de Israel, unido em uma só terra, seria
facilmente exterminado.
Então, unindo-se, todo o mundo árabe caiu como enxames de

abelhas sobre aquela pequenina nação que nascia, até por um
voto de um brasileiro Oswaldo Aranha, mas, milagrosamente,
em seis dias, Israel derrotou os exércitos inimigos e
desmoronou a moral do então Gamal Nasser. De lá prá cá,
tantos movimentos têm se levantado, tantas intentonas para
denegrir ou expulsar o Povo Hebreu, que tem clamado por paz
e tem gritado para viver pacificamente com aqueles que lã se
encontram e são de outras nações. Se há uma terra que
pertence a Israel é a chamada Palestina, porque, muito antes
de haverem os palestinos, muito antes de os árabes ali
entrarem, Israel já tinha aquela terra por possessão e por
herança. Eis que agora surgem esses partidos radicais como o
Hesbolah, como o Hamat, tentando, de formas terroristas, não
somente aterrorizar, mas com ideais fanáticos, acabar com o
povo hebreu. Entretanto, sabemos daqui e como Deputado

a fazemos esse pronunciamento apenas como registro para
cientificar as mentes daqueles que ouvem, que isso jamais
acontecerá, porque é uma promessa para aquele povo. E
acreditamos que, se a queda deles, queda que tiveram quando
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rejeitaram a Jesus Cristo para cumprir a profecia de Isaias,
escrita no Capitulo VI, se com a queda deles, ou dele,
daquele povo, veio bênção para todas as tribos e nações da
Terra, levantada aquela nação, ou com a conversão daquele
povo, muito maior bênção virá ainda, pelo que aproveito esse
tempo que me resta, esses poucos segundos, Sr. Presidente,
para aqui dizer que tenho, não somente a honra, mas
considero privilégio ser um sionista convicto, amigo e
defensor do povo judeu.
Shalom le-erats Israel! Paz para a terra de Israel! Muito

obrigado!
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Batista

de Oliveira.
O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, gostaria de iniciar este pronunciamento
confessando-me um tanto entristecido. Venho repudiar
veementemente a violenta repressão desencadeada, ontem, pela
PMMG contra os cerca de 400 trabalhadores rurais sem-terras
que, no final do mês passado, saíram em marcha pacifica e
democrática de Governador Valadares para Belo Horizonte, a
fim de denunciar a injusta concentração da propriedade da
terra em nosso Pais e reivindicar ampla reforma agrária já.
A repressão e o confronto desencadeados pela PMMG são fatos
absolutamente vergonhosos para o Estado. Nada justifica a
atitude da Policia, que, ao interceptar, cercar e reprimir a
caminhada de luta dos sem-terras, deixou um triste saldo de
vários feridos e presos.
Não houve, em momento algum, atitude dos sem-terras que

justificasse tamanha violência dos policiais. Quando
cercados pela tropa, os trabalhadores colocaram suas
ferramentas - foices e facões - no chão, num evidente sinal
de que não queriam o confronto. Recusavam, isto sim,
entregá-las à PMMG, pois sabiam que, no final da
manifestação, prevista para hoje no centro de Belo
Horizonte, não as teriam de volta. Aceitavam, no entanto,
que as ferramentas ficassem na Assembléia Legislativa ou na
sede estadual da CUT.
A repressão de ontem, digna dos tempos da ditadura militar,
é mais uma prova da incapacidade da PMMG em se adaptar à
democracia hoje imperante em nosso Pais. Revela o ranço
autoritário que continua permeando as entranhas da
corporação e que seus comandantes não combatem, antes se
nutrem dele e tratam de perpetuá-lo.
A repressão que se abateu ontem sobre os sem-terras, nas
proximidades de Belo Horizonte, não foi casualidade. Foi uma
ação planejada no sentido de sufocar sua marcha e tirar do
centro da vida política a questão crucial da reforma
agrária.
Não entendo porque essa questão amedronta tanto as nossas
autoridades. Mais que uma bandeira exclusiva das forças de
esquerda e do movimento popular, a reforma agrária é um
grande instrumento de desenvolvimento e progresso.
Não há porque se temer a reforma agrária como uma ameaça

aos interesses das classes sociais dominantes em nosso País



e ao nosso tardio, amedrontado e inseguro capitalismo. Os
nobres colegas deste Legislativo haverão de se lembrar que a
reforma agrária, no mundo inteiro, foi um pré-requisito para
o desenvolvimento do próprio capital. E não há nada que o
capital aprecie mais do que a ampliação de mercados e o
aumento da população com capacidade de consumir, para o que
uma reforma agrária contribui enormemente.
Reforma agrária, em nosso Pais, é, portanto, uma questão
vital, que deveria estar no centro das preocupações de
nossas autoridades e, principalmente, de nossos planejadores
econômicos. E fato mais que comprovável que não
construiremos uma sociedade plenamente democrática, justa e
próspera sem uma profunda revisão da propriedade da terra,
principalmente da improdutiva, e sem sua redistribuição
entre aqueles que verdadeiramente nela trabalham.
Aqui, neste momento, em meu nome e no do PSB - um histórico

defensor da reforma agrária e apoiador das lutas de todos os
segmentos excluídos de nosso povo -, quero reafirmar o
protesto contra a ação truculenta dos policiais e seus
comandantes, que quase promoveram o massacre dos
trabalhadores sem-terras que participam da marcha pacifica
para Belo Horizonte
Venho, também, juntamente com o PSB, manifestar total e
irrestrito apoio a todos os que lutam pela democratização da
propriedade da terra em nosso Pais e hipotecar solidariedade
a todos os trabalhadores, líderes sindicais e de movimentos
da sociedade civil atingidos pela ação violenta e criminosa
dos policiais.
Solidarizo-me, ainda, com o companheiro Deputado Ivo José,
que, ao levar seu apoio pessoal e marcar a presença desta
Casa Legislativa na manifestação pacifica dos sem-terras,
também foi atingido pela violência da repressão policial.
Sr. Presidente, hoje, os jornais de Minas Gerais mostram na

capa fotografia do sindicalista Carlos Calazans, banhado em
sangue pela repressão. Esses jornais também circulam nas
embaixadas, em agências de distribuição da Europa e dos
Estados Unidos e nos outros Estados. Isso envergonha
instituições como a PMMG e o Governo de Minas Gerais.
Infelizmente, o nosso Estado vem adquirindo notoriedade em
relação à violência e a sua impunidade. Haja vista o caso
das bombas e haja vista a chacina do Taquaril, episódios
relativamente aos quais a sociedade ainda não recebeu uma
resposta à altura das autoridades do Estado. No mês passado,
o nosso Estado foi alvo de criticas em virtude da chacina do
Taquaril, que teve repercussão nacional e internacional,
enchendo-nos de vergonha. Ontem, mais uma vez, o Estado
apareceu negativamente nas manchetes e nos noticiários.
E preciso que esta Casa tome uma atitude em relação a isso.
A nossa policia está qualificada, sabemos do seu nível.
Assim, não entendemos por que o seu comando ou o Governador
autorizou esse tipo de ação, que joga por terra todo o
trabalho daqueles que lutam para engrandecer o nome do
Estado de Minas Gerais, dentro e fora de suas fronteiras.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho hoje ocupar esta tribuna para fazer uma
análise histórica e mostrar a necessidade de remodelação do
sistema policial brasileiro.
No século XIX, no período colonial, as forças policiais não

eram remuneradas, sendo constituídas de todos os homens
livres e válidos - exceto raros funcionários públicos e o
clero. Exerciam as funções de capitães-de-mato ou feitores.
Após a Independência, a principal mudança na policia foi a
sua transformação em corpo remunerado, permanente e
profissional. Ainda durante boa parte do Império, coexistiu,
através da Guarda Nacional, o tipo anterior de policia. Mas,
na medida em que o século passava, os guardas nacionais
deram lugar aos corpos permanentes de policia, que se
consolidaram.
Os guardas permanentes ou municipais, ou com outros nomes

que surgiram, eram funcionários públicos, a quem as elites
econômicas e sociais do Império repassavam a tarefa
policial. Algumas de suas funções eram; combater os crimes
contra o património, em conseqüência do desenvolvimento das
cidades; conter o povo pobre para evitar ou reprimir suas
manifestações de revolta, junção esta herdada da policia
anterior, e repressão política, que foi pouca devido à
consolidação do Império. Seu público alvo não era mais os
escravos, mas os libertos e os novos trabalhadores
imigrantes. Essa nova policia nasceu numa fase em que as
idéias humanistas conseguiram banir das leis o suplicio e a
pena de morte.
No entanto, essa nova policia herdou das instituições
anteriores o caráter militar, mirando-se no exército
permanente e profissional. Dele imitou o quartel, a farda, a
divisão em infantaria e cavalaria, os postos, as graduações
hierárquicas, a disciplina e as duas categorias estanques: a
oficialidade, proveniente das classes economicamente
superiores, e os praças, recrutados na população pobre.
Ao lado dos corpos militares de policia, o Império foi
também gestando uma policia civil. Ela veio surgindo como
complemento do caráter civil que foi adquirindo a justiça.
Já que, no período colonial, a mesma pessoa que era
proprietária de terras e escravos era, também, o capitão-mor
e o juiz. Simultaneamente ao processo em que a policia foi
sendo constituída de funcionários públicos militares, também
a função judiciária passou a ser exercida por funcionários
Públicos não militares, mas civis. Para auxiliá-los no
registro e na investigação criminal, foi se formando uma
rede de policiais civis, que, como instituição remunerada e
permanente, só veio a se consolidar no início da República.
Na última década do século XIX, logo após a Proclamação da
República, os vários corpos da policia foram unificados em
cada Estado, formando uma única força pública, mesmo que,
com denominações diferentes.
No século XX, no seu inicio, esses corpos únicos se

transformaram em exércitos regionais, inclusive



acrescentando em sua estrutura a artilharia e tentando
implantar a aviação. Para suprir as funções de polícia, as
quais deixavam de ser cumpridas por esse novo exército de
caráter estadual, foi necessária a criação das guardas civis
e das guardas municipais.
Outra mudança importante no inicio do século foi a
organização, enquanto corpo permanente e remunerado, da
Polícia Civil.
A ditadura de Vargas, para centralizar de novo o poder
militar no Governo Federal, desarticulou os exércitos
regionais, de tal modo que as forças públicas militares
estaduais foram se restringindo às tarefas policiais. Ao
mesmo tempo, a ditadura Vargas transformou na prática, sem
fazer mudanças formais importantes, as polícias civis em
política de seu regime.
O período da redemocratização. entre 1946 e 1964, foi do
retorno das duas policias ás suas atividades originais. A
Polícia Civil foi esvaziando seu caráter anterior de policia
política, confinando atividade dessa natureza nos DOPS, e
prosseguiu seu processo de criação de organismos
especializados A Policia Militar deixou arquivadas suas
pretensões de funcionar como exército regional, voltando
progressivamente às tarefas policiais comuns.
A ditadura militar, entre 1964 e 1984, voltou a usar as

duas policias em tarefas de repressão política, agora sob o
comando de órgãos das Forças Armadas. Para isso, a partir
das diversas instituições policiais e das Forças Armadas,
formou organismos mistos de policia politiça (como o DOl-
CODI e a OBAN), criou dentro das policias estaduais unidades
especificas de repressão política, generalizou nas duas
polícias a orientação de combater os opositores do regime,
os famosos subversivos, e cassou os membros das policias que
tivessem, ou supostamente tivessem, alguma relação com a
Oposição.
Agora, após uma década do novo processo de
redemocratização, verifica-se que a policia que temos guarda
muitas marcas dos períodos autoritários. E verdade que se
esvaziaram suas tarefas de repressão política, mas a
estrutura, a orientação e os costumes de nossas policias
ainda são predominantemente originários da ditadura militar.
A Constituição de 1988, nessa área, consagrou as decisões
tomadas durante o período ditatorial recente de reforçar as
corporações militares estaduais, principalmente a decisão de
extinguir as guardas civis e as incorporar às policias
militares, e medidas que tiraram o julgamento de policiais
militares por órgãos judiciais civis e os colocaram nas mãos
de verdadeiros tribunais particulares.
E inegável que, tanto a Constituição quanto a legislação em

geral exaltaram os direitos dos cidadãos contra o arbítrio,
mas, na prática, apesar de tentativas nesse sentido de
alguns governos estaduais, a policia brasileira continua a
ser dirigida pelo modelo do período autoritário.
As duas policias convivem com problemas semelhantes, apesar

de terem origens, experiências e atribuições diversas. Sinal
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de que a matriz dos problemas é comum. Alguns desses
principais problemas são:
- a violência sistemática que normalmente está presente na

ação policial;
- a corrupção, que acoberta crimes e contravenções, ou

mesmo a participação de policiais nesses crimes;
- os baixos salários, que desmotivam a atividade policial;
- a carência de equipamento, de recursos técnicos e de

formação especializada;
- o desvio de pessoal policial para atividades não-

policiais;
- a resistência às mudanças, que faz das policias forças

conservadoras num Estado que precisa de urgentes mudanças;
- a discriminação dos pobres, que faz deles e de seus
crimes praticamente objeto único da ação e de preparo das
policias.
As cenas que os meios de comunicação nos mostraram ontem e
hoje dão um quadro •sintético do que é a policia em nosso
Estado. Ao invés de negociar, ela reprime e prende. AO
contrário de prevenir e proteger, para que não haja
violência e tumulto, ela própria violenta, tumultua e
agride. A quem? A um grupo de trabalhadores rurais - homens,
mulheres e crianças - e suas ferramentas.
Sras. e Srs. Deputados, é hora de se perguntar por que um
grupo organizado de trabalhadores com suas ferramentas,
quase que primitivas, pode provocar tanto pânico e medo aos
tribunais e à policia? Estamos ou não em um Estado
democrático que sabe, ou não, negociar e debater? O que
presenciamos é que alguns setores do Estado ainda não
descobriram que os tempos são outros. Eu lhes pergunto e me
dou o direito à resposta. O que é isso? Isso é falta de
preparo profissional, incompetência, arbitrariedade e falta
de espirito democrático.
Não me atenho só à critica, aponto as tendências neste

final de século para uma nova policia. Há uma lenta evolução
das policias em algumas direções, seja por iniciativas de
outras instituições ou por pressão de setores da opinião
Pública, que vão em direção: - à desmilitarização das PM5; -
ao renascimento das guardas municipais; - ao crescimento das
atribuições dos Promotores de Justiça; - á transformação da
Policia Civil em uma policia judiciária, sob o controle do
Ministério Público; - à participação da comunidade no
Planejamento policial; - à fiscalização externa sobre as
Polícias e sobre as outras instituições.
Mudanças também se fazem necessárias nas outras pontas da
segurança pública: no judiciário criminal e no sistema
prisional, ambos igualmente em crise.
E necessário que este Poder ajude a reformular o espírito e

a estrutura da policia do nosso Estado, para que possamos
contribuir na consolidação de um Estado verdadeiramente
democrático. Nesse sentido, apresentamos cinco projetos de
lei para serem apreciados por esta Casa Legislativa. Muito
obrigado.
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o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos
Pimenta. -
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente. Sras. e Srs.
Deputados, distinta galeria, gostaríamos, em rápidas
palavras, de registrar a surpresa que ontem tivemos e
expressar a nossa solidariedade, em nosso nome e em nome da
Bancada do PL, aos trabalhadores rurais, devido ao atrito
que tiveram com a PMMG.
Infelizmente, foi o único Estado do Pais que apresentou um

episódio dessa natureza. Isso tem feito com que o nome de
Minas Gerais, nos últimos meses, não tenha o brilho que
sempre teve em relação aos outros Estados.
Mas, por outro lado, ouvindo o Deputado Durval Angelo,
Líder do PT, não podemos ficar calados, pois, apesar desse
episódio, observamos que a PMMG tem feito um excelente
trabalho em favor do cidadão. Com  abnegação e patriotismo
tem mostrado ser uma polícia diferente. E óbvio que no calor
da discussão, na tensão do momento, possa ser cometido algum
excesso, como realmente ocorreu. Houve trabalhadores
feridos, mas houve, também, policiais feridos. Ninguém desta
Casa quer que esses fatos aconteçam. Mas, jogar por terra
todo esse trabalho, desconhecer a importância da Policia
Militar, isso não podemos fazer.
Entendemos a posição do Durval Angelo, brilhante Deputado

do PT, que está sempre à frente desses movimentos. Também há
de se ponderar que houve excesso sim, mas, realmente, a PMMG
é uma policia que trata o cidadão com muito zelo e respeito,
apesar de seus baixos salários e de toda dificuldade para
exercer o seu trabalho. Nos últimos anos, desafio qualquer
pessoa a apontar um fato que tenha envolvido a PMMG na
questão de corrupção. Pelo contrário, o que temos visto, na
Capital e no interior, são as pessoas trabalhando junto com
essa policia amiga, que está sempre perto do trabalhador e
da população, levando-lhes tranqüilidade. Em meu nome e em
nome do PL, lamento os fatos. Ninguém quer ver o trabalhador
machucado. Lamentamos que Minas Gerais tenha dado esse
exemplo aos outros Estados. Vimos, pela televisão, hoje, a
marcha dos trabalhadores no Paraná, em Santa Catarina. em
São Paulo, no Rio de Janeiro, em Tocantins, sem que tivessem
ocorrido fatos dessa natureza. Infelizmente, isso aconteceu
em Minas Gerais.
Queremos, também, Srs. Deputados, mostrar o interesse do
Governo em resolver o problema e em colocar o 'dedo na
ferida. Tratando da questão agrária, temos aqui, hoje, um
projeto importante do Executivo através do qual o Governador
pede a esta Casa permissão para que a RURALMINAS possa
alienar, vender, passar para a frente alguns imóveis de sua
propriedade. Os recursos arrecadados através desse projeto
serão aplicados, exclusivamente, na reformulação e no
preparo da RURALMINAS, para que ela possa exercer seu
trabalho. Fiz um levantamento e constatei que, só nas áreas
urbanas, o Governo vai dispor de 3 mil imóveis. Acho que ele
está certo. O Governo não tem que ser dono de hotéis ou de
mais de 200 mil imóveis no Estado. Ele tem que cuidar das
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questões básicas, como saúde, educação, segurança pública.
Assim, o Governo já começa a fazer uma reforma urbana e
esboça também, através desse projeto, a resolução da questão
fundiária e da zona rural. Acho que o Governo tem de agir
assim. Ele tem que jogar claro. Tem que dispor desses
imóveis, que estão parados, sendo invadidos, perdendo valor,
enquanto muitas pessoas precisam de um lote, têm odinheiro
para comprar e não podem, devido á burocracia e á falta de
uma atitude dessa natureza.
Sr. Presidente, terminamos nosso pronunciamento
parabenizando o Governador pelo seu trabalho, pelo seu zelo
e preocupação em cuidar, realmente, dos serviços básicos,
que ele tem a obrigação de cuidar. Esperamos que nos envie
outros projetos como esse. Só na região do .Jaiba, são
milhares e milhares de hectares na zona rural, cujo
proprietário é o Governo, terras que já foram invadidas, que
já passaram de um posseiro para outro e que ninguém sabe
mais quem é o dono. Essas terras têm que ser legalizadas. O
Governo tem que dar terra para o povo morar e continuar com
o mesmo trabalho, como no .Jaiba, no Projeto Mucambinho, que
é o melhor e maior exemplo de reforma agrária do Pais.
Estamos assentando cerca de 1.760 famílias. A partir do ano
que vem, o Governo vai colocar mais 23.000ha dentro do
Projeto Jaiba. O Governo tem de incentivar o Projeto
Gurutuba, tão bem defendido pela Deputada Elbe Brandão; o
Projeto Jequitai; o PROMOVALE, no Vale do Jequitinhonha e no
Rio Pardo. Tem que investir mesmo, dando estrutura aos
trabalhadores, e não um pedaço de terra nua e crua para o
cidadão, que, muitas vezes, não possui nem um arado. Como
ele trabalhará a terra? Com as mãos? O Governo tem,
realmente, que preparar essa reforma agrária com
responsabilidade, como está fazendo, em parceria com a
CODEVASF. Nós o parabenizamos e esperamos que projetos dessa
natureza venham urgentemente para esta Casa, para que
possamos ser parceiros e ajudar a deliberar questões tão
importantes para o povo de Minas Gerais. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Não será necessário todo esse
tempo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada,
estaremos abordando dois assuntos aqui, rapidamente. Em
primeiro lugar, vou falar sobre o descaso com que vêm sendo
tratados os funcionários da VARIG, em Minas Gerais.
Antes, porém, é importante passar uma informação sobre a
empresa: de 1993 para cá, foram demitidos 10 mil
funcionários da VARIG, ou seja, a empresa saiu de seus 29
mil e foi para 19 mil funcionários.
Agora, a empresa parte para a ofensiva sobre Minas Gerais.
Quer terceirizar os seus serviços no Estado. Para isso,
promoverá a demissão de 150 de um total de 175
trabalhadores. A seguir, farei a leitura de nota produzida
pelo Sindicato Nacional dos Aeroviários - Subsede Sudeste.
Passo, então, á leitura desse manifesto: (- Lê:

'VARIG quer terceirizar toda a sua base em Minas Gerais
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A VARIG, atualmente com 175 funcionários em Belo Horizonte,
está em Minas Gerais há 50 anos. Durante todo esse tempo,
sempre atingiu metas extraordinárias de vendas, retirando do
nosso Estado boa parte do lucro que a transformou em uma das
maiores empresas aéreas do mundo. Mas, ao que tudo indica,
todos esses anos de excelentes resultados em Minas não
representam nada para os atuais diretores da empresa, caso
contrário não estaria em curso a transferência de todos os
seus setores para empresas terceirizadas.
Para justificar essa iniciativa, a diretoria alega que a

VARIG está endividada, praticamente quebrada e que, segundo
dizem, a base em Minas tem custo elevado. Nada mais falso,
uma vez que a média dos salários está em torno de R$800,00.
Também omitem que Minas Gerais sempre atingiu as metas de
produtividade da empresa, o que significa estar sempre
lucrativa Por que então estão querendo terceirizar? O que
estranhamos é o fato de ter como preferência para essa
terceirização o grupo BHZ Translux, que já terceiriza a Rio-
Sul e vem monopolizando o mercado- Uma empresa que constrói
uma péssima imagem, tanto no atendimento quanto no
desrespeito aos direitos dos trabalhadores. A BHZ Translux
não cumpre a convenção coletiva dos aeroviários, paga
salários miseráveis e não investe em aperfeiçoamento
profissional. Dessa forma, além dos empregados que saem
perdendo, os passageiros são extremamente prejudicados pela
piora dos serviços, riscos pela falta de pessoal
especializado ou equipamentos adequados para lidar com as
aeronaves, com as bagagens, etc.
A VARIG, hoje, é conceituada como uma das melhores empresas

aéreas do planeta. Essa posição é fruto, principalmente, da
excelente qualidade profissional de seus empregados. São
eles que garantem um atendimento de primeiro mundo.
Atendimento esse que está prestes a acabar com a
transferência de seus serviços para uma empresa que não tem
outro compromisso senão lucrar, e muito, às custas de baixos
salários, do desrespeito aos direitos trabalhistas e da
diminuição da qualidade dos serviços."
Pois bem, Srs. Deputados, está feita a denúncia do
Sindicato Nacional dos Aeroviários-Subsede Sudeste. A
terceirização de serviços tão especializados podem trazer
sérias conseqüências para os usuários. Por exemplo, o
terminal de carga funciona como um setor que garante o
cumprimento das normas de segurança. Tal serviço deve ser
feito por profissionais, especializados e bem treinados.
Espero que a VARIO reveja sua posição de terceirizar seus
serviços em Minas Gerais e que dê mais atenção e mantenha
empregos, hoje tão escassos. Muito obrigado."
Esse era o primeiro assunto que queria abordar. Gostaríamos
de saudar todos os servidores da VARIO que estão em luta,
para que, de fato, possamos ter uma modificação de
comportamento por parte dessa empresa.
O segundo assunto que nos traz aqui é a necessidade de
reforçar que a obstrução feita pelo PT referente aos
projetos, acontecerá até que o Governo se digne a aceitar
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discutir com a Bancada, concretamente, o reajuste do salário
dos servidores.
Abril sempre foi a data-base histórica do reajuste dos
servidores do Estado, tanto do Poder Executivo, do
Legislativo, como do Judiciário. E, estaremos, sim,
obstruindo e tentando abrir negociações, para que o Governo
sente-se com os funcionários do Estado e possa lhes
garantir, pelo menos, a reposição da inflação que, no ano
passado, ficou em torno de 24%, a fim de que esses
servidores, de fato, não continuem no arrocho brutal a que
todos estão hoje submetidos. Queremos, sim, que o Governo se
digne sentar com esses servidores que fazem com que o Estado
se mantenha de pé, funcionando. Queremos que eles sejam
respeitados, que tenham uma remuneração condigna e que
possam ter, neste ano, o reajuste na sua data-base
histórica, que sempre foi o mês de abril. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo

Vasconcel los.
O Deputado Ronaldo Vasconcellos' - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, assessoria, galeria, imprensa, o
que queremos é comentar que, entre os projetos da reforma
administrativa enviados pelo Governador a esta Casa, o
Projeto de Lei nQ 727/96 refere-se à alteração da estrutura
orgânica da Secretaria de Recursos Minerais, Hídricos e
Energéticos.
Preocupados com essa questão, tivemos a oportunidade de
procurar o Presidente da COMIG, Dr. Carlos Cota; o
Presidente da CEMIG, Dr. Carlos Eloy, e o próprio Secretário
de Recursos Minerais, Deputado Bené Guedes. Numa conversa
telefônica, falamos com o Secretário Adjunto de Recursos
Minerais, Getúlio Neiva. Estamos estudando a Questão e vamos
apresentar a esta Casa algumas idéias, mudando o texto
original do projeto do Governo, embasados, principalmente,
nos seguintes termos: em primeiro lugar, a mudança da
própria denominação da Secretaria, cujo nome até tem a ver
com a Constituição Estadual, mas, na verdade, não retrata a
atividade ou as atividades precípuas do órgão. Â nossa idéia
é que se retorne ao nome original de Secretaria de Estado de
Minas e Energia - SEME. Aliás, a sigla ainda é usada nas
correspondências internas da Secretaria.
Além disso, mudar ou retirar do projeto a Superintendência

de Recursos Hídricos, que, no projeto do Governo, ainda fica
ligada a essa Secretaria. Achamos que a Superintendência de
Recursos Hidricos não deve existir, porque, na verdade, não
tem razão de existir. Propomos, então, a extinção dessa
Superintendência e dos cargos ligados a ela.
Da mesma maneira, temos que aproveitar este momento -
principalmente os Deputados e as Deputadas que têm
sensibilidade pela questão ambiental - para que o
Departamento de Recursos Hídricos - DRH -, que é um ôrgão
vinculado à Secretaria de Recursos Minerais, seja
transferido para a Secretaria de Meio Ambiente, seu local
certo, o que foi confessado, inclusive, por lideranças
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governamentais, que sã não o fizeram no ano passado para não
haver dificuldade maior na implantação desta Secretaria.
A FEAM, o IEF e o Dm4 devem ficar na mesma secretaria, a
Secretaria de Meio Ambiente, compondo toda a estrutura
ambiental do Estado de Minas Gerais. O D1 não deve ficar
como é hoje, um apêndice da Secretaria de Recursos Minerais.
Queremos aproveitar o projeto do Governador do Estado e
modificá-lo, enxugando ainda mais a Secretaria, dando a ela
a denominação competente, antiga reivindicação da classe dos
engenheiros do Estado de Minas Gerais; diminuindo o número
de cargos em sua estrutura e levando para a Secretaria de
Meio Ambiente o DRH. Gostaríamos, então, que os Deputados
conversassem, trocassem idéias conosco e ajudassem o Governo
do Estado. Mais do que ajudar o Governo do Estado, que
ajudassem Minas Gerais, dando a uma única secretaria toda a
atividade pública estadual relativa á questão ambiental,
transferindo não só a FEAM, não só o IEF, mas também o DRH,
para que a questão do meio ambiente em Minas Gerais seja
tratada por uma única secretaria.
Sr. Presidente, gostaríamos que os Deputados refletissem
sobre essa questão. Temos a oportunidade, agora, não de
diminuir a Secretaria de Recursos Minerais, mas de enxugá-
la, dando a ela uma denominação correta e as atividades para
as quais foi criada e, ao mesmo tempo, contemplando Minas
Gerais com um arcabouço administrativo perfeito, com um
arcabouço político perfeito para o exercício pleno da
questão ambiental no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta Parte,
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
Educação - aprovação, na 28a Reunião Ordinária, dos Projetos
de Lei ns 169/95, do Deputado Hely Tarquinio; 527/95, do
Deputado Francisco Ramalho; e 546/95, do Deputado Geraldo
Rezende; e dos Requerimentos ns 1.051, 1.052, 1086 a 1.099,
1.123 a 1.129, 1.135 a 1.139, 1.149 a 1.153 e 1.173 a
1.183/96, do Deputado Wanderley Ávila; 1.070/96, de autoria
da Comissão; 1.078 e 1.148/96, do Deputado Carlos Pimenta;
1.079/96, do Deputado Miguel Martini; 1.085 e 1.130/96, do
Deputado Alberto Pinto Coelho; 1.110 e 1.111/96, do Deputado
Paulo Piau; 1.114/96, da Deputada Maria Olivia; 1.118,
1.122, 1.140, 1.159 a 1.161/96, do Deputado Kemil Kumaira;
1.155/96, do Deputado Arnaldo Canarinho; 1.162 e 1.167/96,
do Deputado Gil Pereira (Ciente. Publique-se.); e pelo
Deputado Marco Régis - falecimento da Sra. Conceição
Aparecida Nadaleti, em Muzambinho (Ciente. Oficie-se.).

a

ii
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Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Ronaldo

Vasconcelios em que solicita a destinação da la Parte de uma
reunião ordinária para homenagear a memória do jornalista
José Costa, fundador do Diário do Comércio" e do RJornal de
Casa, falecido em 27/3/95 e que teria completado 90 anos na
última sexta-feira, dia 6/4/96. A Presidência defere o
requerimento de conformidade com o inciso XXII do art. 244
do Regimento Interno e, oportunamente, fixará a data da
homenagem.

Questões de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, como V. Exa.
pode verificar, não há mais quorum para que possamos
continuar os nossos trabalhos, por isso peço o encerramento,
de plano, da reunião.
O Deputado Francisco Ramalho - Sr. Presidente, solicito

seja feita chamada para recomposição de "quorum'
o Sr. Presidente - E regimental o pedido A Presidência
solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos
Deputados.
O Sr. Secretário (Deputado Diizon Meio) - (- Faz a

chamada.
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 18 Deputados, que,
somados aos 5 que se encontram nas comissões, perfazem um
total de 23 Deputados presentes. Não há quorum" para a
continuidade dos nossos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa aos Deputados que, nos termos do art.
276 do Regimento Interno, tem sua discussão encerrada o
Projeto de Lei nQ 639/96 e que, no decorrer da discussão,
foram apresentadas ao projeto emendas dos Deputados Clêuber
Carneiro, Paulo Piau e Gilmar Machado, as quais receberam,
respectivamente, os ns 11, 12 e 13.
- E o seguinte o teor das emendas:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Hp 639195
EMENDA NO Ii

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 3Q:
'Art. S - .. ...................................
Parágrafo único - Fica a Fundação Rural Mineira de
Colonização e Desenvolvimento Agrário - RuRALMINAS -,
autorizada a doar aos Municípios de Juvenilia. Jaiba, Matias
Cardoso e Chapada Gaúcha áreas urbanas e benfeitorias
necessárias ã instalação de prédios públicos e áreas de
lazer e demais imóveis indispensáveis á implantação da
infra-estrutura desses municípios - -
Saia das Reuniões, 20 de março de 1996
Clêuber Carneiro
Justificação: A presente emenda baseia-se na necessidade

premente que esses municípios, recém-emancipados, possuem de
adquirir as condições mínimas para se desenvolverem e se
instalarem de maneira conveniente, com o menor custo
possível, tendo em vista as dificuldades financeiras por que
passam a Nação e o Estado.
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Esta emenda trará, para os referidos municípios, profícuos
benefícios, proporcionando-lhes o direito de utilizarem
áreas para instalação de prédios públicos em locais
previamente determinados por estudos já concluídos.

EMENDA No 12
Inclua-se onde convier:
"Art. .... - Fica a Fundação Rural Mineira de Colonização e

Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - autorizada a doar à
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG -,
as áreas de 107ha e QOha utilizadas em pesquisa agropecuária
e localizadas, respectivamente, no Núcleo Rio Verde, em
Jaiba, e na Área "D" do Projeto Jaiba, em rçambinho.".
Sala das Reuniões, 9 de abril de 1996-
Paulo Piau

EMENDA NO 13
Dê-se ao art. SQ a seguinte redação:
"Art. 3 - 0 produto da alienação de que trata esta lei

destina-se prioritariamente ao pagamento de débitos de
natureza trabalhista da RURALMINAS, podendo o saldo dos
recursos destinar-se ao financiamento de projetos e
atividades correlatos à Fundação e á sua modernização
técnico-administrativa.".
Sala das Comissões, 10 de abril de 1996.
Gilmar Machado
Justificação: A fim de se aperfeiçoar o projeto,

apresentamos esta emenda, fundada no entendimento de que
nenhuma entidade tem condições de se modernizar ou de
desenvolver projetos, caso se encontre imersa em débitos
trabalhistas.
Mais ainda, esses débitos devem ser quitados oportunamente,
para que no futuro não venham a comprometer toda a
estruturação que ora se inicia. Por esse motivo, contamos
com o apoio de todos para a aprovação desta emenda.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião,

convocando os Deputados para a extraordinária de logo mais.
às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
ordinária deliberativa de amanhã, dia 11, 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 90a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 9 DE ABRIL DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Sebastião
Navarro Vieira

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): Zg Fase: Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei no 639/96; discurso da Deputada Maria José
Haueisen; questão de ordem - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem a esta reunião os seguintes Deputados:
Agostinho Patrús - Sebastião Navarro Vieira - Paulo
Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim
Jacob - Ermano Batista - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
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Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Álvaro Antônio
- Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro -
Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penn - Bilac
Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta -
Clêuber Carneiro - Dílzon Meio - Dinias Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalrna Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão -
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 - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio -
Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres - 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 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. 2?-Secretária, para
proceder à leitura da ata da reunião anterior-

lã PARTE
Ata

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

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
2? Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do 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 1? Fase.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei flQ 639/96, do
Governador do Estado, que autoriza a alienação de bens
imóveis da RURALMINAS. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas ns 1 a 10,
que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela sua aprovação com as Emendas ns 1 a 10. da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Com  a palavra, a Deputada
Maria José Haueisen, que dispõe de 30 minutos para discuti-
lo.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, estamos aqui para apreciar esse projeto que
autoriza a alienação de bens imóveis da RURALMINAS.
Entendemos perfeitamente que, muitas vezes, aquelas terras
Que estão ai para serem cedidas a determinados órgãos ou
entidades públicas e Prefeituras já estão, de fato, por eles
ocupadas. Na maioria das vezes, não temos sido contra a
entrega de terrenos que, realmente, já estão sendo usados
por outros órgãos e entidades públicas.
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Entretanto, gostaríamos de, nesta oportunidade, comentar os
fatos desagradáveis que mancharam ademocracia em Minas
Gerais. Hoje, no Brasil inteiro, está havendo a marcha pela
reforma agrária. Vimos o espetáculo lamentável que a policia
mineira deu para o Brasil e para o mundo todo, com o
espancamento de pessoas do movimento dos sem-terra e também
com a agressão feita ao Deputado Ivo José. Somos solidárias
com nosso companheiro Deputado Ivo José e também com todos
aqueles que estão nessa marcha há tantos dias, em Minas
Gerais e no Brasil inteiro. Não é a primeira vez que pessoas
que detém o poder usam e abusam desse poder e extrapolam
aquilo que poderiam fazer. Não resta a menor dúvida de que,
na maioria das vezes, esse é o sinal da insegurança, da
falta de autoridade moral, o sinal de que não estão
conseguindo dobrar a coluna de algumas pessoas- Aqueles que
estão no poder e que, muitas vezes, conseguem impor a sua
vontade, com certeza, estranham e se tornam indignados
quando pessoas simples, trabalhadores sem terra, pessoas
excluídas e marginalizadas pela sociedade não aceitam a
imposição e o abuso do poder do mais forte. Estamos
acompanhando tudo pela televisão, pelos jornais e através de
companheiros e amigos que têm tido contato permanente com os
sem-terra, que saíram das proximidades de Governador
Valadares para chegar aqui amanhã, dia 10 de abril,
considerado, em todo o Brasil, o Dia da Manifestação pela
Reforma Agrária. Admiramos a resistência desses caminheiros
Que percorreram 300km pela estrada, pelo asfalto, a pé,
trazendo crianças, trazendo seu instrumento de trabalho,
trazendo a sua força, a sua luta, a sua resistência, para
sensibilizar as autoridades da Capital. O que aconteceu nas
proximidades de Belo Horizonte? Abuso de poder,
espancamento, mordida de cães policiais nos manifestantes,
inclusive no nosso companheiro Deputado Ivo José. Um total
desrespeito à Constituição Federal, a qual determina que a
todas as pessoas deve ser dado o direito de ir e vir. Qual
foi o balanço desse espetáculo degradante que a policia
mineira impôs a todos nós? Dezesseis presos, cinco feridos,
além de um mal-estar geral em todos aqueles que presenciaram
o fato, e, ainda, o repúdio de grande parte da população
brasileira. Não resta a menor dúvida de que a paciência, a
resistência, a perseverança do movimento dos sem-terra tem
enervado o Governo, tem criado problemas ao Governo, que tem
sido obrigado a confessar sua má-vontade em fazer a reforma
agrária neste Pais.
Na época da ditadura também houve prisões, espancamento,

tortura e morte. Hoje, quando lembramos aquele período negro
dá história do Brasil, existem algumas pessoas que afirmam
que no Brasil já temos a democracia, que a ditadura acabou,
que não há mais espaço para o abuso do poder. Uma afirmação
dessa natureza é falácia, é balela, é conversa fiada, se não
for má-fé ou ignorância. Em primeiro lugar, porque
democracia é valor absoluto e, como tal, nunca está acabada;
é um processo, é uma caminhada. Podemos dizer que neste Pais
algumas pessoas estão engatinhando no processo democrático.
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E Queremos dizer bem claramente que essas pessoas que estão
engatinhando no processo democrático estão nos movimentos
populares, estão nas comunidades de base, estão nos
sindicatos e sabem respeitar os outros, sabem respeitar as
minorias, os excluídos e os oprimidos. Democracia exige
pressupostos, e, para que um pais seja democrático, o
primeiro pressuposto é que haja um certo equilíbrio de
condições sociais e econômicas entre as diversas classes.
Ora, sabemos O Que significa isso no Brasil. Dez por cento
da população brasileira detém 53% da riqueza deste Pais.
Quarenta por cento mais ou menos são excluídos totalmente e
são miseráveis indigentes, que precisam da assistência e da
esmola. Então, como podemos encher a garganta para dizer de
democracia num pais onde as minorias não existem para as
maiorias?
Segundo pressuposto: que todos possam se manifestar. Desde
os mais altos da escala social aos menores E qual
Possibilidade de manifestação é dada aos excluídos? Quando é
Que eles têm acesso aos jornais, às televisões e ás
revistas? Na maioria dos casos, pobre só aparece em
televisão e em jornal na página policial, no meio dos
criminosos e no meio daqueles que estão provocando desordem
e fazendo confusão. Qual espaço de manifestação tiveram
esses sem-terras que queriam mostrar para a sociedade belo-
horizontina a situação de desconforto em que vivem e o pouco
caso do Governo para com os sem-terra?
Terceiro pressuposto para a democracia: que o Governo tenha

um mínimo de vontade em atender a todas as classes sociais.
O que temos visto no Brasil nessa situação? Do Governo
Federal ao Governo Azeredo, eles têm tido a máxima boa-
vontade com os banqueiros, com os latifundiários e com os
empresários. Quem não se lembra, ainda há pouco tempo,
quando a bancada ruralista no Congresso pressionou o Governo
e paralisou os trabalhos, para conseguir o perdão das suas
dividas? Os ruralistas dobraram o Governo e conseguiram o
Perdão das suas dívidas.
O escândalo dos Bancos ocupa páginas e páginas de jornais e
revistas da televisão. Ele está na boca de todos os
brasileiros, mas o Governo permanece insensível e
indiferente ao clamor do povo. Arquiva-se a CPI dos Bancos.
Eles nem querem que se fale mais nisso. Que a página da
história dos calotes e dos rombos dados pelos banqueiros
seja virada: é essa a imposição do Governo. No entanto, a
ajuda financeira para cobrir os rombos e os calotes está
presente. Nós pagamos a conta
Mais ainda: os empresários não têm sido esquecidos. Ainda
no Governo de Itamar Franco, um dos secretários de governo
fez um relatório que foi entregue ao Presidente, dizendo que
o Governo, naquele período, tinha gasto R$40.000.000.000,oc
com subsídios e apoios aos empresários. Como podemos dizer
que há democracia num pais onde os excluídos não têm vez e
não têm voz?
Agora, está tramitando, nesta casa, um projeto de reforma
agrária que é o inverso daquilo que deveria ser. A
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Constituição mineira estabelece que a área para a
titularização de terras devolutas deve ser, no mínimo 50ha
e, no máximo, 250ha. O projeto de lei que está tramitando
aqui propõe 2.000ha para titularização. O Que significa
isso? Que aqueles grileiros de terra e latifundiários tenham
as benesses do Governo e o apoio deste Legislativo. Nós não
podemos nos calar diante de um projeto de reforma agrária
que é totalmente o inverso daquilo que deveria ser e daquilo
que deveria vigorar neste Estado. Gostaria de fazer uma
proposta, a titulo de comparação ou mesmo de sugestão. O
Governo colocou à disposição dos Deputados governistas
R$550.000,00 nas Secretarias do Trabalho, de Esportes Lazer
e Turismo e de Assuntos Municipais.
o que estou dizendo não é conversa fiada. Estou apenas
repetindo o que escutei da boca do Líder do Governo,
Deputado Romeu Queiroz. Os senhores sabem disso também. E,
como o Governo alega que não pode colocar o dinheiro agora
na mão de todos, a maioria está obstruindo os trabalhos
desta Assembléia.
Escutei, em 'off", de outro Deputado, e por isso me recuso

a dizer seu nome, que alguns já receberam a verba, outros
receberam 30%, outros estão ainda no 'ora-veja", esperando a
ajuda para levar a migalha ás suas bases.
Gostaria, então, de considerar com os senhores o seguinte:

cada Deputado governista tem à sua disposição R$550.000,00.
Se essa verba fosse usada para assentamentos, considerando
se a base governista com apenas 60 Deputados, ao preço de
R$100.000,00 por assentamento, a verba destinada para cada
Deputado daria para 5 assentamentos. Seria então um total de
300 assentamentos.
Considerando-se que em cada um deles seriam colocadas 20
famílias, teríamos 6 mil famílias assentadas, e, com uma
média de 5 pessoas por família, seriam 30 mil pessoas
diretamente beneficiadas.
Ora, esse dinheiro seria apenas para o assentamento, porque

a terra já é do Estado; é terra devoluta, que poderia também
ser colocada á disposição da reforma agrária
Meus senhores, se isso acontecesse, poderíamos, de fato,
nas eleições deste ano, ir para a praça, para o palanque,
para os comícios e falar de cabeça erguida em reforma
agrária, em saúde e em educação. Poderíamos ter a
consciência tranqüila por estar cumprindo nossa obrigação e
não precisaríamos estar de mãos estendidas para o Governo,
esperando verba para distribuir e comprar votos em nossas
bases.
Sr. Presidente, vou terminar meu discurso por aqui, porque
a ala governista já cumpriu sua missão de hoje. Já assinou
presença, já esteve aqui e já se afastou, com certeza porque
o dinheiro não está ainda à sua disposição. Porém, antes de
me retirar da tribuna, gostaria de lembrar a todos que _o
painel foi colocado neste Plenário para funcionar, não
apenas para marcar presença. Se ele funcionasse, muitos
aborrecimentos que temos vivido aqui não aconteceriam Era o
que tínhamos a dizer por hoje, Sr. Presidente.
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Questão de Ordem
O Deputado Francisco Ramalho - Sr. Presidente, verificando,
de plano, a inexistência de "quorum" para a continuação de
nossos trabalhos, solicito a V. Exa. que encerre a reunião.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - A
Presidência verifica, de plano, a inexistência de 'quorum"
para a continuação de nossos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para as extraordinárias de amanhã,
dia 10, 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 a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia vinte e oito de março de mil novecentos
e noventa e seis, comparecem na sala 2 do 12Q andar do
Edifício Tiradentes os Deputados Maria José Haueisen,
Wanderley Ávila, Ibrahim Jacob, Ermano Batista e António
Júlio, membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini,
Clêuber Carneiro, Giycon Terra Pinto 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, e é lida e aprovada a ata da reunião
anterior. A Presidente informa que, nos termos do art. 3,
III, da Lei nQ 11.815, de 24/1/95, e do 4Q do art. 2Q da
Resolução nQ 5.143, de 22/6/94, a reunião tem por finalidade
apreciar processos de prestação de contas da aplicação de
recursos oriundos de subvenções sociais. Logo após, a
Presidência 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: Prefeitura Municipal de Raul
Soares, Caixa Escolar Escola Estadual de Três Corações de lQ
e 2Q Graus, Coral Campanhense, Serviço Social Paróquia Nossa
Senhora do Carmo, Associação Esportiva Rubro Negro,
Associação Feminina dos Moradores do Bairro Canaã e
Adjacentes, Federação Mineira de Corais, Instituto Santa
Cruz de Harmonização e Cura, Associação dos Proprietários e
Moradores do Bairro Residencial de Furnas, Associação de
Desenvolvimento e Assistência Social, Educacional e
Desportiva de Pará de Minas, Ação Assistencial e Promocional
Senhora da Conceição, Esporte Clube união, clube de Mães Dr
Tancredo de Almeida Neves, Prefeitura Municipal de
Igaratinga, Sarandi Futebol Clube, Casa da Amizade das
Senhoras dos Rotarianos em Congonhas, Associação Comunitária
de Desenvolvimento Social de Prados, Associação Santa Luzia
de Governador Valadares, Associação Comunitária Renovadora
dos Produtores Rurais de Tocantins, Obras Sociais da Diocese
de Januária, Caixa Escolar Prefeito Hernane Pereira
Scatolino, Associação comunitária dos Agricultores e
Trabalhadores Rurais de São Sebastião do Gil, Associação
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Comunitária de Rio das Pedras, Ação Comunitária de Senador
Cortes, Ação Comunitária de Senador Cortes, Associação
Beneficente Santíssima Trindade de Descoberto, Associação
Beneficente São Francisco de Assis, Associação Feminina de
Prevenção e Combate ao Câncer, Centro Assistencial de Saúde
de Barra Longa, Centro Assistencial de Saúde de Barra Longa,
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Descoberto, Santa
Casa de São Vicente de Paulo, Associação Comunitária do
Bairro Monsenhor José Amantino dos Santos, Caixa Escolar da
Escola Estadual Prefeito Fernandes Filho, Associação de
Artesanato do Centro Social Urbano de Itaúna, Associação de
Deficientes Antônia Maria de Castro Almeida, Associação dos
Moradores do Canto do Rio, Caixa Escolar Sagrado Coração de
Jesus, Conselho Central de Itaúna da SSVP, Fundação
Frederico Ozanan de Itaúna, Obras Sociais da Paróquia Nossa
Senhora da Piedade, Centro de Alimentação, Saúde e Trabalho,
Jovens Unidos em Prol a Comunidade, Associação dos Amigos de
Aguas Vermelhas, Prefeitura Municipal de Bocaiúva, Aliança
Nacional da Juventude, Centro Infantil Recanto da Criança,
Associação Comunitária de Naque, Associação de Pais e
Mestres do Colégio Tiradentes da Policia Militar do Estado
de Minas Gerais, Associação de Pais e Mestres do Colégio
Tiradentes da Policia Militar do Estado de Minas Gerais,
Centro Comunitário, Cultural e Assistencial de Revés do
Belém, Creche Comunitária Sonho de Criança. Diretório
Académico Boanerges de Almeida Leitão, Movimento da Terceira
Idade, Caixa Escolar Maria José Cordeiro de Carvalho, Clube
de Serviços dos Moradores do Povoado Rural de Siqueira.
Escola de Menores São Vicente de Paulo, Escola de Menores
São Vicente de Paulo, Associação dos Moradores e Produtores
Rurais de Posses, Associação dos Moradores e Produtores
Rurais de Posses, Clube de Mães Lemepradense, Sociedade
Unidos Lemepradense, Coral Campanhense, Associação
Comunitária do Rosário, Associação dos Pequenos Produtores e
Moradores de Barro Amarelo, APÂE de Fruta], Prefeitura
Municipal de Fruta], Prefeitura Municipal de Fruta],
Prefeitura Municipal de Fruta], Prefeitura Municipal de
Frutal, Associação de Beneficência de Cordisburgo, Centro
Comunitário do Brejo Alegre, Associação Amigos do Bairro de
Vila Nova, Associação Comunitária do Bairro Santa Paula,
Associação Comunitária do Bairro Santa Paula, Creche
Esperança, Ação Comunitária de Senador Cortes, Ação Social
da Igreja Evangélica Assembléia de Deus, Associação dos
Pequenos e Médios Produtores e Moradores Rurais de Córrego
Brejaubinha, Creche Comunitária Tia Neli. Guarda de Congo
Feminino de Nossa Senhora do Rosário. Prefeitura Municipal
de Desterro de Entre-Rios. Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Vargem Grande, Sociedade de São Vicente de
Paulo - Conselho Particular de Japaraiba. Prefeitura
Municipal de Rio Casca, Centro Social São Sebastião,
Comunidade Reviver, Prefeitura Municipal de Divinolândia de
Minas, Prefeitura Municipal de Córrego Novo, Prefeitura
Municipal de Maria da Fé, Associação da Mulher em Prol da
Comunidade de Salinas, Associação dos Bons Amigos
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Guimaranenses, Associação dos Moradores e Produtores Rurais
de Posses, Congado Nossa Senhora do Rosário Carmo do
Paranaiba, Caixa Escolar John Kennedy, Caixa Escolar Senhora
de Fátima, Centro de Estudos Ecológicos e Educação
Ambiental, Coral Campanhense, Creche Nosso Lar, Ideal Teatro
Escola de Santa Tereza, Lar dos Meninos São Domingos Obra
Social, Prefeitura Municipal de Pedra do Anta, Prefeitura
Municipal de Rio Casca, Casa de Caridade de Carangola,
Prefeitura Municipal de Santa Margarida, Centro Comunitário
Social Novo Horizonte, União Central das Associações dos
Moradores, Ação Social Igreja Evangélica Assembléia de Deus,
Prefeitura Municipal de Guaranésia, Prefeitura Municipal de
Guaranésia, Associação de Desenvolvimento Social dos
Trabalhadores de Datas, Loja Maçônica Acácia de Resplendor
nQ 64, Loja Maçônica Templários de Itapiraçaba, Fundação
Escola de Vida - Educação Integral, Promoção Cultural e
Medicina Alternativa, Fundação Escola de Vida - Educação
Integral, Promoção Cultural e Medicina Alternativa e
Fundação Escola de Vida - Educação, Promoção Cultural e
Medicina Alternativa. Submetidos a discussão e votação, são
os pareceres aprovados. Em seguida, os processos são
apreciados pela Mesa, e os relatores da matéria, Deputados
Wanderley Avila, 1Q-Vice-Presidente, e Ermano Batista, 4-
Secretário, 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 ordinária,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 2 de abril de 1996.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Wanderley Ávila -
Maria José Haueisen - Ermano Batista - Antônio Júlio -
Miguel Martini - Clêuber Carneiro - Marcos Helênio - Geraldo
Rezende.
ATA DA 8 REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
ÇOMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia dois de abril de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na sala 2 do 12 andar do
Edifício Tiradentes os Deputados Sebastião Navarro Vieira,
Wanderley Ávila, Maria José Haueisen, Ermano Batista e
Antônio Júlio, membros da Mesa da Assembléia; Miguel
Martini, Cléuber 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. 3g, III, da Lei nQ 11.815, de 24/1/95, e do 4Q do
art. 2g da Resolução ng 5.143, de 22/6/94, a reunião tem por
finalidade apreciar processos de prestação de contas da
aplicação de recursos oriundos de subvenções sociais. Logo
após, passa a palavra ao relator no âmbito da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, Deputado Clêuber
Carneiro, que emite pareceres pela aprovação dos processos
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das seguintes entidades: Guarda Mirim de Três Marias,
Associação de Deficientes de Monte Carmelo, Associação de
Moradores do Bairro Alto Vila Nova, Associação de Moradores
do Bairro Alto Vila Nova, União Allan Kardec Lar dos Idosos,
Associação de Pequenos Produtores Rurais de Sesmaria,
Associação Mutirão do Bairro Alvorada, Federação de Teatro
do Estado de Minas Gerais, Corporação Musical Lira Santo
Antônio, Liga Desportiva de Pará de Minas, Centro Infantil
Professor Estêvão Pinto, Prefeitura Municipal de Igaratinga,
Associação Comunitária Monte Castelo, Centro Comunitário
Social Novo Horizonte, Associação Comunitária de
Desenvolvimento Social de Conceição da Barra de Minas,
Associação de Desenvolvimento Social Comunitário Vale do
Lenheiro, Associação Comunitária de Brejo do Amparo, Casa da
Memória do Vale do São Francisco, Prefeitura Municipal de
Engenheiro Navarro, Projeto de Ação Social Bem Estar,
Prefeitura Municipal de Janaúba, Prefeitura Municipal de
Janaúba, Prefeitura Municipal de Pedra do Indaiã, Fluminense
Futebol Clube, Prefeitura Municipal de Aracitaba, Associação
dos Moradores dos Bairros Campo de Santana, Mantiqueira e
Adjacências, Caixa Escolar Professora Nilce Vieira de
Almeida, Associação Progressista de Itamarati, Clube
Recreativo e Social Pinheiro. Faculdades unidas do Norte de
Minas, Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva,
Associação Comunitária dos Moradores do Alto Alterosas,
Associação de Pequenos Produtores Rurais Brejo dos Mártires,
Associação de Desenvolvimento Comunitário de São Pedro dos
Ferros, Associação Rural e comunitária de Coronel Xavier
Chaves, Associação de Desenvolvimento Comunitário do Bairro
Caiçaras, União Comunitária de Barbacena, Associação de
Moradores do Bairro Santa Cruz, Associação Comunitária do
Grupo de Jovens de Pedra Bonita, Associação Comunitária dos
Quartéis, Prefeitura Municipal de Serra dos Aimorés, Obras
Sociais São José Operário de Sete Lagoas, Serviços de Obras
Sociais de Muzambinho, Ação Social Técnica, Creche
Comunitária da Vila Piratininga, Associação Comunitária
Beneficente de Mulheres Esperança, Associação de Proteção a
Maternidade e á Infãncia de Capim Branco, Associação Amigos
do Bairro Cansanção, Associação Feminina do Bairro Tiro],
Associação de Desenvolvimento Comunitário de São Pedro dos
Ferros, APAE de Caratinga, Guarda Mirim de Dom Cavati,
Instituto Secular das Irmãs Missionárias de Nossa Senhora de
Fátima - Lar das Meninas de Caratinga, Conselho Particular
do Senhor Bom Jesus da SSVP, Associação de Assistência aos
Surdos-Mudos de Uberaba, Grupo Espírita Euripedes Barsanulfo
de Uberaba, Instituto de Cegos do Brasil Central, Sociedade
Uberabense de Proteção e Amparo aos Menores, Caixa Escolar
Professor João de Abreu Salgado, Centro Comunitário Pró-
Morar Baixinha, Pompéia Futebol Clube, Prefeitura Municipal
de Guanhães, Conselho Comunitário da Comunidade de Santo
Antônio de Itinga, Faculdades Unidas do Norte de Minas,
Faculdades Unidas do Norte de Minas, Associação Evangélica
Beneficente do Meio Viana, Centro Comunitário e Cultural do
Conjunto Palmital, Creche Comunitária Bom Menino, Associação
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Comunitária Senhora Santana de Lagoinha, Conferência de São
Francisco das Chagas da SSVP, Centro Comunitário Infantil
Caminhando com Jesus, APAE de Rio Casca, Associação
Comunitária do Conjunto Sócrates Mariane Bitencourt,
Associação de Cegos Louis Braille, Prefeitura Municipal de
Simão Pereira, APAE de Andradas, APAE de Poços de Caldas e
Caixa Escolar Joaquim Luciano da Silva. 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, 1Q-Vice-Presidente, e
Ermano Batista, 4Q-Secretário, q ue 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, 9 de abril de 1996.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Wanderley Ávila -
Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio - Romeu
Queiroz - Glycon Terra Pinto - Marcos Helênio - Geraldo
Rezende.
ATA DA lg REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO Hp

As quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e
oito de setembro de mil novecentos e noventa e cinco,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel
Martini, Antônio Roberto, Antônio Genaro, Arnaldo Penna e
Simão Pedro Toledo (substituindo os dois últimos aos
Deputados Hely Tarquinio e Mauri Torres, respectivamente,
por indicação da Liderança do PDSB), Elbe Brandão, Clêuber
Carneiro e Durval Angelo, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Deputado Antônio Roberto assume
a Presidência, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Durval Angelo que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
parlamentares presentes. A seguir, o Deputado Antônio
Roberto emite parecer pela aprovação da Proposta de Emenda
flQ 9/95. Na fase de discussão, o Deputado Miguel Martini faz
uso da palavra. Em virtude de o Deputado Antônio Roberto ser
relator da proposição em tela, este passa a Presidência, na
fase de votação, ao Deputado Durval Angelo, que submete o
parecer a votação, o qual é aprovado por unanimidade, O
Deputado Antônio Roberto reassume a Presidência e, cumprida
a finalidade da reunião, agradece a presença dos deputados,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 10 de abril de 1996.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Antônio Roberto - Elbe
Brandão - Maria Olivia - Dilzon Melo - José Henrique - Herly
Tarquinio - Arnaldo Penna.
ATA DA 32? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
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Às nove horas e quarenta e três minutos do dia seis de março
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados José Henrique, Dilzon Meio, José
Maria Barros e José Braga, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado José
Henrique, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado José Braga que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, a Presidência dá conhecimento aos
presentes do recebimento dos seguintes ofícios: ng DRI-
016/96, de 13/2/96, do Sr. Paulo Rogério Junqueira Alvim,
Diretor-Geral do Instituto de GeoCiências Aplicadas - lOA -,
que encaminha retificações necessárias á Lei nQ 12.030, de
21/12/95, que criou municípios; e do Sr. José Lopes Filho,
do Movimento Popular Pró-Moralização do Poder Legislativo,
que tece comentários a respeito das emancipações de
distritos. 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. Com a palavra, o Deputado Dilzon Melo apresenta
requerimento solicitando informações sobre os procedimentos
que serão adotados pela Comissão quanto á tramitação do
processo de anexação dos Distritos de São Cândido e Cordeiro
de Minas, situados no Município de Caratinga, ao Município
de Ipatinga, apresentado mediante o Requerimento nQ 143, de
autoria do Deputado Ivo José. Colocado em votação, o
requerimento é aprovado, oportunidade em que o Presidente
nomeia como relator para emitir parecer sobre a solicitação
do requerimento aprovado o Deputado José Maria Barros. A
reunião é suspensa por 10 minutos. Reabertos os trabalhos, a
Presidência indaga ao Deputado José Maria Barros se está em
condições de emitir parecer sobre a solicitação do Deputado
Oilzon Melo.. Com a palavra, o Deputado José Maria Sarros faz
a leitura do seu parecer, Que conclui pela conveniência de
que o processo de anexação dos Distritos de São Cândido e
Cordeiro de Minas, tendo em vista o resultado favorável do
plebiscito realizado naquelas localidades, aguarde, nesta
Casa, o acordo intermunicipal das Câmaras Municipais de
Caratinga e Ipatinga, atendendo, pois, a exigência legal.
Colocado em discussão e logo após em votação, o parecer ê
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece o comparecimento dos Deputados, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 10 de abril de 1996-
José Henrique, Presidente - Dimas Rodrigues - Sebastião

Costa - José Maria Barros - João Batista de Oliveira - Ivair
Nogueira.
ATA DA 20a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLiTICA
ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERÁRIA
As dez horas e trinta minutos do dia vinte de março de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Alvaro Antônio, Bilac Pinto, Anivaldo
Coelho e Sebastião Helvécio, membros da supracitada
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Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Álvaro Antônio, declara abertos os trabalhos e informa que a
reunião se destina a ouvir o Sr. Sebastião Virgílio de
Almeida Figueiredo, Diretor-Geral do Departamento de
Recursos Hidricos do Estado de Minas Gerais - DRH - MG -,
sobre os critérios adotados na cobrança de despesas
relativas à outorga de égua. A Presidência solicita ao
Deputado Bilac Pinto que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes; e convida a citada autoridade e o Sr. Renato
Lopes de Moura, Assessor Jurídico do DRH-MG, para tomarem
assento à mesa. Na ausência do Deputado Dimas Rodrigues,
autor do requerimento que motivou o convite, a Presidência
passa a palavra ao Deputado Sebastião Helvécio para que faça
suas considerações iniciais. A seguir, passa a palavra ao
convidado, O Presidente convida o Sr. José Cláudio Campos
Souza, assessor do Deputado Dimas Rodrigues, para participar
dos debates, no decorrer dos quais também fazem uso da
palavra os Deputados Sebastião Helvécio, Bilac Pinto,
Anivaldo Coelho e Alvaro Antônio. O Deputado Carlos Pimenta
passa a participar da reunião e dos debates. O convidado
responde às perguntas dos debatedoras, conforme consta nas
notas taquigráficas. Encerrados os debates, a Presidência
agradece a presença do convidado e os valiosos subsídios
trazidos a esta Comissão. 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.
Alvaro Antônio, Presidente - Bilac Pinto - Anivaldo Coelho
- Sebastião Helvécio.
ATA DA 30 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
As dez horas e dez minutos do dia vinte e sete 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 Ataíde, Elbe Brandão e
Geraldo Nascimento (substituindo este ao Deputado Durval
Angelo, por indicação da Liderança do PT). Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ajalmar Silva, 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, o
Presidente informa que a finalidade da reunião é apreciar a
matéria constante na pauta e passa à la Fase da Ordem do
Dia, com a apreciação de proposições da Comissão, O
Presidente acusa o recebimento do requerimento da Comissão
Especial para Proceder a Estudos Que Venham a Criar Melhores
Condições de Comunicação no Estado de Minas Gerais em que
solicita a realização de audiência pública com
representantes de entidades da sociedade civil, com o
objetivo de obter esclarecimentos acerca da necessidade de
restabelecer, em Minas, fundações governamentais de direito
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público. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. A
seguir, o Deputado Geraldo Nascimento apresenta requerimento
em que solicita sejam convidados o Secretário da Fazenda,
Sr. João Heraldo Lima, e o Presidente do IPSEMG, Sr. José
Maria Borges, para debaterem sobre a situação financeira da
autarquia e seus relacionamentos com o Tesouro Estadual.
Para encaminhar o requerimento, fazem uso da palavra os
Deputados Carlos Murta e Geraldo Nascimento. Colocado em
votação, é o requerimento rejeitado. A seguir, o Presidente
passa à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de matéria de deliberação do Plenário. O
Presidente informa que continua em discussão o parecer do
Deputado Bonifácio Mourão para o lQ turno do Projeto de Lei
nQ 571/95, bem como a Proposta de Emenda flQ 1 apresentada
pelo Deputado Arnaldo Penna. O relator, por seu parecer,
conclui pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
no 1, Que apresenta. Encerrada a discussão, o Presidente
coloca em votação o parecer, salvo a proposta de emenda, o
qual é aprovado, com voto contrário do Deputado Geraldo
Nascimento. A seguir, o Presidente coloca em votação a
Proposta de Emenda no 1, a qual é aprovada. A seguir, o
relator faz a leitura da nova redação do seu parecer e, não
havendo quem se manifeste, o Presidente dá-a por aprovada.
Dando prosseguimento à reunião, são submetidas a discussão e
votação e aprovadas as seguintes matérias: parecer do
Deputado Bonifácio Mourão sobre o Projeto de Lei nQ 624/96
com as Emendas ns 1 e 2, da Comissão de Constituição e
Justiça; parecer do Deputado Carlos Murta sobre o Projeto de
Lei ng 626/95 com a Emenda nQ 1, que apresenta: e parecer do
Deputado Arnaldo Penna sobre o Projeto de Lei no 635/95 com
as Emendas ns 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça,
e com as Emendas nQs 3 e 4, que apresenta. 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, 10 de abril de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Durval Angelo - Elbe Brandão -
Arnaldo Penna -Jorge Hannas. - -
ATA DA la REUNIAO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE E AÇÃO
SOCIAL
As quinze horas do dia vinte e seis de março de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Jorge Hannas e Elmo
Braz (este substituindo ao Deputado Luiz Antônio Zanto, por
indicação da Liderança do PPB), membros da Comissão
supracitada. Acham-se presentes, também, os Deputados Jorge
Eduardo de Oliveira e Miguel Martini. 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, o
Presidente lê oficio do núcleo da Associação dos
Trabalhadores em Hospitais de Minas Gerais - ASTHEMG.
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Prosseguindo, a Presidência passa à discussão e à votação de
proposições de autoria da Comissão, O Deputado Antônio
Roberto apresenta requerimento em que solicita à Coniissão de
Saúde e Ação Social que interceda junto ao Presidente e ao
Diretor da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais,
respectivamente, Srs. Vicente Augusto Jaú e Adilson Save, e
junto ao Presidente da Fundação Educacional Lucas Machado,
Sr. Cláudio Almeida de Oliveira, a fim de que seja
viabilizado acordo para acabar com a greve dos funcionários
do Hospital Universitário São José, do Ambulatório Silviano
Brandão e da Unidade de Atendimento Materno-Infantil e à
Adolescência Prof. Argeu Murta. Submetido a votação, é o
requerimento aprovado. Ato continuo, o Presidente passa à
discussão e à votação de proposições sujeitas à apreciação
do Plenário da Assembléia. O Presidente redistribui os
Projetos de Lei ns 517 e 560/95 ao Deputado Jorge Hannas,
que emite pareceres sobre os citados projetos. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação do
Projeto de Lei nQ 517/95 no lQ turno, na forma do
Substitutivo nQ 1, com as Emendas ns 1 e 2, da Comissão de
Meio Ambiente. A seguir, o Presidente submete a discussão e
votação o parecer pela aprovação do Projeto de Lei nQ 560/95
no 1Q turno, na forma do Substitutivo no 1, com as Emendas
nQs 1 e 2, do relator, o qual é aprovado. Ato continuo, o
Presidente passa à discussão e à 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 nps 18 e 563/95 (relator: Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira); 541 e 567/95 (relator: Deputado Marco
Régis); 558/95 (relator: Deputado Jorge Hannas); 564/95
(relator: Deputado Luiz Antônio Zanto); e, no 1Q turno, os
Projetos de Lei ns 365, 509, 548, 582, 587, 594, 606, 620,
632/95 (relator: Deputado Jorge Eduardo de Oliveira); 314,
575, 618, 588, 611 e 628/95, os três últimos com emendas que
receberam o nQ 1 (relator: Deputado Luiz Antônio Zanto);
569, 619, 631, 586. 602 e 583/95, este com a Emenda nQ 1
(relator: Deputado Jorge Hannas); 581, 605. 633 e 622/95,
este com a Emenda nQ 1 (relator: Deputado Marco Régis). A
seguir, a Presidência submete a discussão e votação os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei ns 464, 465,
467, 472, 493, 496. 533 e 542/95, os quais são aprovados.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião extraordinária, a se realizar no dia
10/4/96, às 14h30min, com a finalidade de se apreciar a
matéria constante na pauta, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 10 de abril 1996.
Carlos Pimenta, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira -
Jorge Hannas - Marco Régis. -
ATA DA 29a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISS ÃO DE AGROPECUÁRIA E
!DLÍTZCA RURAL
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e oito de março
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
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Comissões os Deputados Paulo Piau, Arnaldo Canarinho, Olinto
Godinho e Marcos Helênio (substituindo este ao Deputado
Almir Cardoso por indicação da Liderança do PT), membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Paulo Piau, declara abertos os
trabalhose 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
esclarece ter a reunião a finalidade de se ouvir o Prof.
Paulo Caldeira Brant, veterinário da Associação de
Frigoríficos de Minas Gerais e Espirito Santo - AFRJG -, que
representa o Sr. Arthur Arpini Coutinho, Presidente dessa
entidade; e o Sr. Marcos Reis Araújo, Diretor-Geral, em
exercício, do IMA, representante do Sr. Antônio Cândido
Martins Borges, Diretor-Geral desse órgão, os quais vêm
discutir com os membros da Comissão o Projeto de Lei ng
557/95, do Deputado Marcos Helênio. A Presidência registra
ainda a presença dos Srs. Altino Rodrigues, Superintendente
de Produção Animal, e José Márcio, ambos do IMA. O
Presidente procede á leitura do Oficio nQ DG 232/96, do IMA,
em que se justifica a ausência do Sr. Antõnio Cândido
Martins Borges nesta reunião. Na seqüência dos trabalhos, o
Deputado Arnaldo Canarinho, autor da proposição originária
do convite a essas entidades, tece considerações iniciais
sobre normas para o abate de animais destinados ao consumo,
assunto de que trata o Projeto de Lei ng 557/95. Em seguida,
a começar pelo Prof. Paulo Caldeira Brant, os convidados
discorrem sobre a referida matéria ea aplicação da lei
decorrente desse projeto. Passando-se à fase dos debates, os
convidados respondem às perguntas formuladas pelos
Deputados. Encerrada a lã parte da reunião, o Presidente
passa a Presidência ao Deputado Arnaldo Canarinho e
apresenta requerimento em que pede seja enviado oficio ao
Governador do Estado solicitando providências a fim de se
agilizar a implantação efetiva do serviço de inspeção de
produtos de origem animal, a cargo do IMA. Colocado em
votação, é aprovado o requerimento. Reassumindo a
Presidência, o Deputado Paulo Piau indaga ao Deputado Olinto
Godinho se está em condições de emitir parecer sobre o
Projeto de Lei np 557/95. Esse relator tece comentários
sobre a matéria, solicita aos representantes do IMA lhe seja
enviada cópia da regulamentação de inspeção sanitária
elaborada pela entidade e pede ao Presidente que lhe conceda
mais tempo para emissão de seu parecer, tendo em vista as
informações fornecidas pelos convidados. A Presidência
defere o pedido e informa que os assuntos tratados na
reunião se encontram registrados nas notas taquigráficas. O
Presidente informa que a reunião conjunta das Comissões de
Agropecuária e Política Rural, de Defesa do Consumidor e de
Ciência e Tecnologia será realizada no dia 10/4/96, conforme
requerimento de sua autoria aprovado pelo Plenário. Cumprida
a finalidade da reunião, o Presidente agradece o
comparecimento dos parlamentares e dos convidados, convoca
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os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 11 de abril de 1996.
Paulo Piau, Presidente - Olinto Godinho - José Maria Barros

- Almir Cardoso.
ATA DA 3$a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
Às dez horas e quinze minutos do dia três de abril de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ivo José, Ronaldo Vasconcelios,
Antônio Roberto e Wilson Trópia, membros da supracitada
Comissão. Presentes estão também os Deputados José Henrique
e Marco Régis. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ivo José, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Antônio Roberto que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência informa que a reunião
destina-se a ouvir o Brigadeiro Ivan Frota, que prestará
esclarecimentos sobre o Sistema de Vigilância da Amazônia -
SIVAM -, a quem convida a tomar assento à mesa. Em seguida,
o Presidente faz a leitura do Oficio nQ 200, da Promotoria
de Justiça de Defesa do Cidadão do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais, publicado no 'Diário do Legislativo
de 22/3/96. Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e à votação de proposições da
Comissão, O Deputado José Henrique apresenta requerimento em
que solicita audiência pública da Comissão para ouvir
lideranças ligadas à promoção da II Descida Ecológica do Rio
Doce e discutir problemas ambientais na bacia do citado rio.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. O Deputado
Ivo José passa a Presidência ao Deputado Ronaldo
Vasconcel los e apresenta requerimento solicitando que os
problemas ambientais da região do Lago de Furnas sejam
debatidos em audiência pública da Comissão, com a presença
de representantes da sociedade civil- Colocado em votação, é
o requerimento aprovado. O Deputado Ronaldo Vasconceilos
passa a Presidência ao Deputado Ivo José, que, na
oportunidade, anuncia a presença do Sr. Cyro Buda Verçosa,
Presidente da União Nacional dos Acionistas Minoritários do
Banco do Brasil - UNAMIBB -' e também a dos Deputados Carlos
Pimenta e Gil Pereira. Com a palavra, o Deputado Ronaldo
Vasconcellos, autor do requerimento que motivou o convite,
faz suas considerações iniciais. Ato continuo, a Presidência
passa a palavra ao Brigadeiro Ivan Frota, que faz sua
exposição sobre o SIVAM. Após a exposição, abre-se amplo
debate com a participação dos Deputados, conforme consta nas
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença 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, 10 de abril de 1996,
Ivo José, Presidente - Antônio Roberto - Wilson Trópia -

Ronaldo Vasconcel los
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ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERÁRIA
Ás quatorze horas e trinta minutos do dia três de abril de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Alvaro Antônio, Anivaldo Coelho e
José Maria Barros (substituindo este ao Deputado Kemil
Kumaira, por indicação da Liderança do PSDB), membros da
supracitada Comissão ; Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Alvaro Antônio, declara abertos os
trabalhos, informa que a reunião se destina a debater, em
audiência pública, o papel do Departamento Nacional de
Produção Mineral no Estado de Minas Gerais e suas relações
com o sistema estadual de geologia e mineração. O Presidente
solicita ao Deputado José Maria Barros que proceda á leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência anuncia a
presença dos convidados, Srs. Otto Bittencourt Netto,
Diretor-Geral Adjunto do DNPM, representando o Diretor~
Geral; Marcus Vinicius Tavares da Silva, representando a
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara; e João César de
Freitas Pinheiro, geólogo da COMIG, os quais convida para
tomarem assento à mesa. O Presidente tece comentários a
respeito da realização deste ciclo de debates para a
implantação de uma politica minerária para o Estado e
concede a palavra aos convidados para suas considerações
iniciais. Abertos os debates, fazem uso da palavra os Srs.
José Mendo Mizael de Souza, do Instituto Brasileiro de
Mineração; Juscelino Honorato Borges, da Confederação
Nacional dos Trabalhadores do Setor Mineral; Newton
Litwinski, da Sociedade Brasileira de Geologia - Núcleo
Minas Gerais; Arnaldo Gramani e João Henrique Grossi, da
Geosol Ltda. ; Caio Márcio, da FEAM, e Luis Lobo, do IEF, que
dirigem perguntas aos convidados, seguindo-se amplo debate,
conforme constam nas notas taquigráficas. 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 extraordinária, dia
10/4/96, às 141h30min, com a finalidade de debater, em
audiência pública, o tema "A Geologia no Desenvolvimento
Socioeconômico do Estado", determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 10 de abril de 1996
Alvaro António, Presidente - Bilac Pinto - Anivaldo Coelho.
ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia nove de
abril de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Marcos Helênio, Antônio Andrade,
Gil Pereira e Carlos Pimenta, membros da Comissão
supracitada. Está presente, também, o Deputado Glycon Terra
Pinto. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Marcos Helénio, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Antônio Andrade que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
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parlamentares presentes. Após, a Presidência informa aos
Deputados que a reunião se destina a ouvir representantes da
Multicanal, do Movimento das Donas de Casa de Minas Gerais e
do PROCON de Belo Horizonte, que discutirão sobre os planos
implementados pela empresa de televisão a cabo. Em seguida,
o Presidente registra a presença dos Srs. Cristiano Pinheiro
Fonseca, Célio Baiona, Alejandro César, Cláudio Drumond
Cardoso, Alexánia Goulart, Diretor-Geral, Gerente de
"Marketing", Gerente Técnico e assessores da Multicanal;
Luiz Fernando Carceroni, Diretor do PROCON de Belo
Horizonte; Maria Mônica de Oliveira Castro, representante do
Movimento das Donas de Casa; Elma Jacob, assessora no
Gabinete do Deputado Ibrahim Jacob; Márcio Cunha, Presidente
da Associação dos Usuários de TV por Assinatura-AUTA. 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 os
Deputados e os convidados, conforme consta nas notas
taquigráficas. A Presidência tece as últimas considerações e
agradece aos convidados e aos demais participantes os
valiosos subsídios aqui trazidos. 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, 10 de abril de 1996.
Marcos Helênio, Presidente - Antônio Andrade - Gil Pereira
- Carlos Pimenta.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No
15/96

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei complementar em epigrafe, de autoria do
Chefe do Poder Executivo, visa a alterar a Lei Complementar
nQ 26. de 14/1/93, que dispõe sobre normas gerais relativas
ao planejamento e à execução de funções públicas de
interesse comum da região metropolitana, à organização e ao
funcionamento da Assembléia Metropolitana de Belo Horizonte
e dá outras providências.
Publicada em 23/2/96, foi a proposição distribuída á
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria.
Agora, para atender ao que dispõe o art. 195, c/c o art.
103, 1, "a'. do Regimento Interno, vem o projeto a esta
Comissão para exame de seu mérito.

Fundamentação
Emerge da interpretação da proposição em tela que o Chefe

do Poder Executivo manifesta sua clara intenção de conferir
tanto á Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral -
SEPLAN - quanto à Fundação João Pinheiro as atribuições até
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então de competência exclusiva da autarquia Planejamento da
Região Metropolitana de Belo Horizonte - PLAMBEL. -
A medida sugerida representa, outrossim, mais um passo na
implementação da reforma administrativa do Estado- Desta
vez, redistribuiram-se as funções da entidade que se
pretende extinguir. Como se vê, o ajuste em discussão não
ensejará para o erário público qualquer ónus, pelo
contrário, representa o aproveitamento, de forma
racionalizada, dos recursos humanos disponíveis tanto na
Fundação João Pinheiro quanto na SEPLAN, instituições que
têm comprovada experiência e reconhecida vocação para a
realização de serviços dessa natureza.
Ás mudanças sugeridas na proposição permitirão à SEPLAN e à
Fundação João Pinheiro assumirem as funções de
assessoramento para o planejamento, a coordenação e o
controle das atividades, a cargo do Estado, relativas às
funções públicas de interesse da região metropolitana.
É, pois, dever do Estado tomar as providências necessárias,
como no caso em tela, para tornar a máquina administrativa
mais ágil e menos onerosa para os cofres públicos. Assim
procedendo, não há como deixar de acolher o projeto ora
submetido a nossa apreciação.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação em lQ

turno, do Projeto de Lei Complementar nQ 15/96.
Sala das Comissões, 10 de abril de 1996
Ajalmar Silva, Presidente - Elbe Brandão. relatora -

Arnaldo Penna - Jorge Hannas.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 133/95
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o Projeto de Lei n
133/95 dá a denominação de Adão Pereira de Almeida à Escola
Estadual Boa Vista, localizada no Município de Teõfilo
Otõni -
Em consonância com o art. 195, c/c o art. 103, V, "a, do
Regimento Interno, o projeto foi publicado e submetido à
apreciação da Comissão de Constituição e Justiça, que opinou
por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Agora, vem o projeto a esta Comissão, para o lg turno de

deliberação conclusiva.
Fundamentação

Trata a proposição de homenagear Adão Pereira de Almeida,
que desempenhou meritório trabalho em prol dos municípios
daquela região. Deu seu testemunho de fé ao longo de sua
vida, dedicando-se á solução dos problemas educacionais das
pessoas carentes do laborioso Município de Teõfiio Otõni.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei nQ 133/95 no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 10 de abril de 1996.
Anderson Adauto, relator.

PARECER PARA 0 lo TURNO DO PROJETO DE LEI
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Np 498/95
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o Projeto de Lei flQ

498195 tem por objetivo dar a denominação de Rodovia Bom
Caminho do Castrinho ao trecho da MG-020 que liga os
Municípios de Jabuticatubas e Cardeal Mota.
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
Antônio de Castro e Silva, pelo seu espirito empreendedor,
prestou inestimável colaboração ao Municipio de
Jabuticatubas. Como funcionário público estadual, facilitou
à população carente a aquisição de remédios, ofertando-lhe
outros serviços na área farmacêutica.
Pelo seu carisma e desprendimento, ficou conhecido por

Castrinho.
Hoje, com justa razão, é anseio da população local
homenageá-lo, perpetuando no tempo o carinhoso cognome
Cast ri nho.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no

Projeto de Lei np 498/95 na forma proposta.
Sala das Comissões, 10 de abril de 1996.
Carlos Murta, relator.

lQ turno, do

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 560/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Miguel Martini,
dispõe sobre o controle e a comercialização de tiner e
outros solventes de composição química semelhante.
Examinada a matéria pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe o
Substitutivo flQ 1, cabe a esta Comissão emitir parecer sobre
o mérito, nos termos regimentais.

Fundamentação
O uso não só de tiner mas também de outros solventes como
drogas psicoativas tem ocorrido em proporção elevada entre
os menores de 18 anos, como o demonstram pesquisas
realizadas em ocasiões diversas.
Embora nos preocupe o fato de que essas substâncias sejam
utilizadas por adolescentes de todas as camadas sociais,
tais solventes têm menor custo que drogas como maconha,
cocaína e "crack", o que facilita o seu uso pelos
integrantes das parcelas menos favorecidas da população.
Vitimas das más condições socioeconômicas do Pais, que se
refletem em falta de emprego, de habitação e de ensino,
muitas crianças e adolescentes carentes que não contam com o
amparo do ambiente familiar bem cedo se iniciam na
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mendicância e na marginalidade, ficando à mercê de
traficantes e outros criminosos. -
Determinados tipos de solventes são capazes de produzir não
só dependência e importantes alterações do comportamento
como também lesões orgânicas graves no sistema nervoso
central, fígado, coração, rins, aparelho digestivo e medula
óssea. A aspiração de grandes quantidades pode levar à morte
por parada cardíaca ou respiratória.
A questão aqui tratada tem, pois, além de implicações de
ordem orgânica e psíquica individuais, reflexos sociais de
extrema importância.
Proibir a venda ou entrega de substâncias capazes de
provocar tão sérios danos físicos, psíquicos e morais a
nossos jovens é ação que deve ser iniciada o mais brevemente
possivel
Mencione-se ainda o fato de que o projeto em tela está em

consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que
proíbe "vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ministrar
ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente,
sem justa causa, produtos cujos componentes possam causar
dependência física ou psíquica, ainda que por utilização
indevida". Estatui, ainda, o mesmo documento que "a criança
e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde,
mediante a efetivação de políticas sociais públicas que
permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e
harmonioso, em condições dignas de existência".

Conclusão
Pelo ex posto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
560/95 na forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com as Emendas ns 1 e 2, a seguir
redigidas.

EMENDA NO 1
Dê-se ao art, lQ a seguinte redação:
"Art. 1Q - E proibida a venda ou entrega, a qualquer
titulo, para menores de 18 (dezoito) anos, de éter
sulfúrico, benzina, benzeno, tolueno, clorofórmio e outros
solventes voláteis, bem como dos produtos que os
contenham.".

EMENDA No 2
Substitua-se, nos arts 2Q e S, a expressão "da

substância" pela expressão "das substâncias e dos produtos".
Sala das Comissões, 26 de março de 1996.
Carlos Pimenta, Presidente - Jorge Hannas, relator - Elmo

Braz.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 560/95
Comissão de Defesa do Consumidor

Relatório
O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Miguel

Martini, tem como objetivo estabelecer formas de controle da
comercialização do tiner.
Após publicada em 10/11/95, foi a proposição distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e Ação Social
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
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Por força de requerimento do Deputado Marcos Helênio, veio
a matéria a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação -
O projeto em discussão aborda um tema de grande alcance
para a sociedade: a comercialização indiscriminada de tiner
e sua utilização, principalmente no meio infanto-juvenil,
como droga psicoativa
Analisando-se a questão sob a ática do direito do
consumidor, não há que se fazer reparo algum quanto à
pretensão do Deputado Miguel Martini.
Vale lembrar as regras básicas da Constituição Federal
acerca da defesa do consumidor:
"Art. S - ...................................
XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do

consumidor;

Art. 174 - A ordem econômica, fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar
a todos existência digna, conforme os ditames da justiça
social, observados os seguintes princípios:

V - defesa do consumidor!!.
O projeto em exame estabelece critérios mais rígidos para a
comercialização de um produto que, se usado indevidamente,
passa a ser de extrema nocividade para o ser humano e cujos
efeitos negativos atingem especialmente as pessoas mais
vulneráveis, como os menores de rua.
Se há reconhecida dificuldade do poder público em combater

eficazmente a causa do problema, resta-nos a alternativa de
minimizar essa grave situação por via de um instrumento
legal que dificulte ou mesmo restrinja a comercialização do
tiner, tornando-o acessível apenas a pessoas capacitadas a
utilizá-lo adequadamente
Outrossim, julgamos que as alterações propostas pelas

comissões de Constituição e Justiça e de Saúde e Ação Social
são muito pertinentes, já que melhoraram tecnicamente a
redação do projeto, dando um contorno ainda mais abrangente
a suas pretensões, e as acolhemos em nosso parecer

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no lQ
turno, do Projeto de Lei nQ 560/95 na forma do Substitutivo
nQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas
ns 1 e 2, da Comissão de Saúde e Ação Social.
Sala das Comissões, 10 de abril de 1996.
Marcos Helênio, Presidente - Antônio Andrade, relator - Gil

Pereira.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 653/96
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De autoria do Deputado Jorge Hannas, a proposição em tela

objetiva declarar de utilidade pública a Fundação Hermine e
Paul Zielinski, com sede no Município de Belo Horizonte
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Atendendo aos termos regimentais, a proposição foi
examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, apresentando a Emenda n
1.
Compete agora a esta Comissão deliberar conclusivamente

sobre a matéria no lQ turno.
Fundamentação

A Fundação supracitada tem caráter filantrópico e
cientifico e atua junto ao Centro Educacional São Brás, da
paróquia de igual nome, notadamente na área de saúde e de
ensino, proporcionando também formação profissional a
indigentes, mulheres e crianças.
Os relevantes serviços que presta à comunidade local
justificam o apoio desta Casa à solicitação contida na
propositura em análise.

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

Lei flQ 663/96 no lQ turno com a Emenda nQ 1, apresentada
pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, lo de abril de 1996.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 684/96

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

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em tela, de autoria do Governador do
Estado, foi encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem n
87/96 e visa a alterar a estrutura orgânica da Fundação João
Pinheiro.
Publicada em 14/3/96, tramita a proposição em regime de
urgência, por solicitação do Chefe do Poder Executivo,
devendo ser apreciada em reunião conjunta das Comissões a
que foi distribuida, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno.
Designado para examinar os aspectos jurídico-

constitucionais do projeto, com base no art. 103, V, 'a", do
mencionado diploma, passamos a fundamentar nosso parecer na
forma que se segue.

Fundamentação
A proposição em tela pretende reestruturar a Fundação João
Pinheiro, recompondo os níveis hierárquicos, renomeando
órgãos, criando cargos e ajustando melhor a máquina
administrativa dessa entidade da administração indireta do
Estado.
Observa-se, outrossim, que a matéria enquadra-se nas

atribuições da Assembléia Legislativa, devendo ser objeto de
projeto de lei a ser apreciado por esta Casa, tendo em vista
o disposto no art. 61, VIII, da Constituição do Estado, que
determina:
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"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:
1- ...........................................
VIII - criação, transformação e extinção de cargo, emprego
e função públicos na administração direta, autárquica e
fundacional e fixação de remuneração, observados os
parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes
Orçamentárias".
Ressalte-se que a inauguração do processo legislativo, no
caso, é própria do Governador do Estado, de acordo com o
art. 66, III, "b" e "e', da Carta mineira. O referido texto
arrola, entre as matérias que só podem ser tratadas por
iniciativa daquela autoridade governamental, a criação de
cargo e função públicos da administração direta, autárquica
e fundacional bem como a criação, estruturação e extinção de
Secretaria de Estado, órgão autônomo e entidade da
administração indireta.
Além disso, saliente-se que o art. go, XIV, da Constituição

do Estado prevê como atribuição privativa do Chefe do Poder
Executivo o disciplinamento da organização e das atividades
desse poder, sempre na forma da lei.
Não vislumbramos, portanto, nenhum óbice de natureza

constitucional ou legal à tramitação do projeto.
Conclusão

Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
684/96.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Alencar da Silveira Júnior,
relator - Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo - Durval
Angelo.

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n
684/96 objetiva alterar a estrutura orgânica da Fundação
João Pinheiro.
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, tendo em vista a sua tramitação em regime de
urgência.
Após exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça

emitiu parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade da proposição. Passamos, agora, á apreciação
do seu mérito, nos termos do disposto no art. 103, 1, do
Regimento Interno.

Fundamentação
Incumbidos de analisar a conveniência e a oportunidade do

projeto, vamos, preliminarmente, tentar fixar o alcance e o
sentido de suas disposições principais, indicando-as
sucintamente e tecendo as considerações que se nos afiguram
pertinentes.
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Inserida no contexto da reforma administrativa empreendida

pelo Executivo, a proposição em referência visa a promover
as seguintes alterações na estrutura orgânica e no quadro de
cargos da Fundação João Pinheiro:
1 - Fundem-se o Centro de Estudos Políticos e Sociais e o

Centro de Estudos Econômicos, passando a constituir um órgão
único denominado Centro de Estudos Econômicos e Sociais, que
absorverá todas as atribuições dos dois primeiros. Ao nosso
sentir, tal providência atende á natureza das matérias
versadas em cada um dos Centros originais, marcadas por
proximidade e afinidade evidentes. Com efeito, as questões
de cunho econômico desdobram-se em repercussões de ordem
politica e social e vice-versa. Assim, pela interação
existente entre esses aspectos da realidade e o conseqüente
proveito de se estudá-los conjugadamente, entendemos que o
projeto está apenas formalizando uma fusão natural do
trabalho daqueles setores.
2 - Na seqüência, criam-se, na estrutura do Centro de
Estatística e Informação - CEI -, duas superintendências. A
Fundação João Pinheiro, por seu Centro de Estatística e
Informação, é responsável pela produção de dados
estatísticos sobre Minas Gerais, suas regiões e seus
municípios. A partir desses dados é que se viabilizam o
planejamento e o acompanhamento de ações, tanto por parte do
Governo como por parte do setor privado. Firme nesse
entendimento, o atual Governo vem fazendo expandir o
trabalho do CEI, ampliando o leque de estudos realizados e
das informações oferecidas Coerente com essa diretriz, a
proposição reforça a estrutura do Centro de Estatística: por
um lado, abre espaço especifico para o tratamento das
matérias exorbitantes da rotina comum, pela instituição da
Superintendência de Projetos Especiais; de outra parte,
estabelece setor próprio para promover a divulgação dos
dados levantados, com a criação da Superintendência de
Disseminação da Informação. 3 - Em seguida, o projeto
contempla a Escola de Governo, setor da Fundação João
Pinheiro direcionado á capacitação e ao aprimoramento do
servidor público, estadual e municipal. No curto prazo, foi
significativo o aumento do número de cursos oferecidos pela
Escola, em nivel de graduação, de pós-graduação 'lato sensu'
e de mestrado, além de se terem multiplicado os cursos de
menor duração. Pelo projeto, a Superintendência de Estágio é
transformada em Superintendência de Extensão, e, com isso,
abre-se espaço para tratamento especifico dos cursos de
pequena carga horária, sem se descurar dos estágios.
Outrossim, o projeto cria a Secretaria-Geral da Escola,
atendendo ás normas federais, editadas pelo MEC, que dispõem
sobre a estrutura básica das instituições que oferecem
cursos de graduação.
4 - Finalmente, observa-se que, em correlação com as
mudanças orgãnicas propostas, o projeto extingue um cargo de
Diretor e cria dois cargos de Superintendente.
Feitas essas análises pontuais, podemos afirmar que, no

conjunto de suas disposições, o projeto vem dotar a Fundação
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João Pinheiro de melhor aparelhamento. Atentando para o fato
de que as atribuições da entidade, assentadas sobre os
pilares fundamentais da formação e da informação, revestem
importância estratégica nos tempos atuais, concluímos que as
medidas propostas são de significativo interesse para o
aprimoramento da máquina administrativa.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei nQ 684/96 no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -
Durval Ângelo - Bonifácio Mourão - Ajalmar Silva - Elbe
Brandão.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n
684/96 dispõe sobre a estrutura orgânica da Fundação João
Pinheiro.
Foi distribuído preliminarmente à Comissão de Constituição
e Justiça, que opinou pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da proposição. Quanto
ao mérito, a Comissão de Administração Pública manifestou-se
pela sua aprovação.
Nos termos regimentais, vem agora o projeto a esta Comissão
para receber parecer quanto aos aspectos financeiros e
orçamentários.

Fundamentação
A Fundação João Pinheiro, importante órgão vinculado ao

Sistema Estadual de Planejamento, realiza estudos relativos
à administração e ao desenvolvimento de recursos humanos, à
economia aplicada, ao planejamento municipal e regional, à
administração pública, às políticas públicas, à história e à
cultura, à elaboração e análise das estatísticas do Estado.
No rol de seus clientes, situam-se não só órgãos
governamentais como também importantes setores da iniciativa
privada.
Hodiernamente, os centros de pesquisa, associados às
universidades ou não, têm sido importantes fatores de
desenvolvimento e de atração de investimentos. Minas Gerais,
a fim de criar condições autônomas de desenvolvimento e
beneficiar-se dos efeitos irradiadores de economias como a
paulista, por exemplo, não pode prescindir desses centros de
excelência, voltados para a pesquisa, dotados de adequados
recursos humanos e financeiros, bem como de uma moderna
estrutura administrativa.
A Fundação João Pinheiro emprega 400 pessoas, das quais 238
inserem-se na categoria funcional de técnico e 28 são
especialistas, fato que comprova a boa qualificação de seu
pessoal
Em 1995, a Fundação João Pinheiro realizou uma despesa

orçamentária de R$17.629.256,00. Para o ano de 1996, estão
consignados no orçamento recursos que atingem o valor de
R$20.550.456,00, dos quais R$11.898.891,00 se destinam ao
pagamento de pessoal.
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No corrente ano, R$6.026.202,00 deverão ser aplicados em
planejamento governamental, sendo que R$726.934.00 em
informações geográficas e estatísticas, R$2.568.907,00 em
estudos e pesquisas econômico-sociais e R$2.730.361,00 em
treinamento de recursos humanos.
Em uma época de reconhecida escassez de recursos, a
otimização da utilização dos meios disponíveis torna-se um
imperativo na atividade administrativa. Note-se ainda que,
com a aprovação do projeto em tela, deverá ser extinto um
cargo de diretor, cuja remuneração é de R$3.851,01, sendo
criados dois cargos de superintendente, cujo vencimento é de
R$972,68, fato que condiz com a diretriz acima apontada.
Dada a importância das atividades exercidas pela Fundação
João Pinheiro e levando-se em conta a necessidade de maior
eficácia nas ações administrativas, pode-se concluir que as
medidas propostas no projeto de lei em exame trarão
repercussões benéficas para o Estado, razão pela qual
inexistem óbices à sua tramitação.

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

nQ 684/95 no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Glycon Terra Pinto, relator

- Ajalmar Silva - Simão Pedro Toledo - Geraldo Rezende.
PARECER PARA O 2g TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO
No 9/95

Comissão Especial
Relatório

De autoria de 1/3 dos membros da Assembléia e tendo como
primeiro signatário o Deputado Miguel Martini, a proposta de
emenda em análise pretende dar nova redação ao SQ do art.
157 da Constituição Estadual.
Aprovada em lQ turno, a matéria retorna a esta Comissão
Especial para receber parecer no 2Q turno, em conformidade
com o art. 212 do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em apreço mostra-se oportuna e conveniente.
Conforme já nos manifestamos por ocasião da discussão da
proposição no lo turno e de acordo com a tão bem
fundamentada justificação que acompanha a proposta de emenda
apresentada, os instrumentos de planejamento da aplicação
dos recursos públicos não são estanques, mas atrelados entre
si.
Assim, o orçamento deve ser compatível com o plano
plurianual e este deve ser elaborado em consonância com o
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMOI.
Portanto, a emenda em análise vai aperfeiçoar o texto do
SQ do art. 157, de forma que as propostas priorizadas nas
audiências públicas regionais servirão de subsidio para a
elaboração de um programa mais amplo, do qual o orçamento
faz parte.
Uma segunda modificação trazida pela emenda é a retirada da

periodicidade de realização das audiências públicas do texto
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constitucional, deixando tal medida para regulamentação
posterior. Alteração adequada e necessária, pois tal
periodicidade, atualmente, está acordada entre os Poderes,
para realização a cada interstício de dois anos e não mais
anualmente, como está previsto na redação em vigor do
dispositivo que se pretende alterar.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição flQ 9/95 no 2Q turno, na forma
proposta.
Sala das Comissões, 10 de abril de 1996.
Ronaldo Vasconcel los, Presidente - Antônio Roberto, relator
- Elbe Brandão - Maria Olivia - Hely Tarquinio - Arnaldo
Penna - José Henrique - Dilzon Meio.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 588/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcelios, o projeto de
lei em epígrafe visa declarar de utilidade pública a
Associação dos Moradores do Bairro Candelária - ACAM -, com
sede no Município de Belo Horizonte.
Aprovada a proposição no l Q turno, com a Emenda no 1, cabe
agora a esta Comissão, nos termos regimentais, deliberar
conclusivamente sobre a matéria no 2Q turno.
De acordo com o art 196, ,S l Q, elaboramos a redação do

vencido, que segue em anexo e é parte deste parecer-
Fundamentação

A entidade em apreço é uma sociedade civil, sem fins
lucrativos, que tem por finalidade juntar recursos
disponíveis - materiais e humanos - por meio da união de
esforços de seus membros, pondo-os à disposição da
comunidade para executar programas de desenvolvimento.
Pelo trabalho que realiza em defesa dos interesses e das
reivindicações dos seus associados, a entidade merece ser
declarada de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei nQ 588/95 no 2Q turno, na forma do vencido no lQ
turno.
Sala das Comissões, 10 de abril de 1996.
Jorge Hannas, relator.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI Ng 588/95

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Bairro Candelária - ACAM -, 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
dos Moradores do Bairro Candelária - ACAM -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
ArL 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
NO 587/95

Comissão de Saúde e Ação Social -
Relatório

De autoria do Deputado Ourval Angelo, o projeto de lei em
tela tem por escopo declarar de utilidade pública o Centro
Espirita Irmã Sheilla, com sede no Município de Viçosa.
Aprovada a proposição no lQ turno, na forma proposta,
compete a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria no 2g turno, conforme estabelecem as disposições
regimentais.

Fundamentação
A entidade vem cumprindo fielmente, desde 1982, os
objetivos propostos em seu estatuto- Assim, promove a
difusão da doutrina espirita e a prática da caridade, com
distribuição de alimentos, medicamentos e peças de vestuário
à população carente da comunidade.
Por não haver dúvida quanto à relevância desse trabalho de
cunho social, consideramos oportuna a declaração de
utilidade pública da instituição.

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

587/95 no 2g turno, na forma proposta
Sala das Comissões, 10 de abril de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 586/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Raul Lima Neto, o projeto de lei em
análise objetiva declarar de utilidade pública 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 lQ turno de
deliberação conclusiva, em cumprimento das normas
regimentais.

Fundamentação
O MOCOUVICA, para a 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.
Em vista das atividades de eminente caráter filantrópico
que a entidade vem realizando, torna-se a instituição
merecedora do titulo declaratório de utilidade pública ora
proposto-

 Conclusão



262

Pelas razões aduzidas, sonos pela aprovação do Projeto de
Lei flQ 586/95 no 2Q turno, na sua forma original. -
Sala das Comissões. 10 de abril de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O 2p TURNO 00 PROJETO DE LEI
No 605/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em
exame objetiva declarar de utilidade pública as Obras
Sociais da Paróquia de São Sebastião, com sede no Município
de Itatiaiuçu.
Aprovado o projeto no IQ turno, em sua forma original, cabe
a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2Q turno, em cumprimento às disposições do Regimento
Interno.

Fundamentação
A entidade em questão tem por objetivo prestar assistência
social aos carentes de Itatiaiuçu em todas as fases de suas
vidas, desde a infância até a velhice, procurando amenizar o
quadro de abandono a que estão submetidas as pessoas
necessitadas daquela cidade.
Pelo significado civil de seu trabalho, a entidade merece

ser declarada de utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei nQ 605/95 na forma original-
Sala das Comissões, 10 de abril de 1996-
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 606/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em exame, de autoria do Deputado Romeu
Queiroz, propõe seja declarada de utilidade pública a
Fundação Orientadora e de Recuperação por Trabalhas e
Espiritualidade Padre Eustáquio, com sede no Município de
Patrocínio.
Aprovada no lQ 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 que se pretende beneficiar com a declaração de
utilidade pública visa a encaminhar, acompanhar e orientar
seus assistidos a fim de ajudá-los na formação de uma
personalidade integral e na escolha adequada de suas
profissões. Além do mais, presta-lhes assistência moral,
cívica e religiosa.
Por contribuir para que as pessoas encontrem o rumo de suas
vidas dentro do contexto atual, a entidade faz jus á
referida declaração.

Conclusão



Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei flQ 606/95 no 2Q turno, conforme proposto. -
Sala das Comissões, 10 de abril de 1996.
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA O 2p TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 618/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em exame, de autoria do Deputado Arnaldo
Canarinho, propõe seja declarado de utilidade pública o
Conselho Particular Nossa Senhora da Glória do Bairro Cidade
Jardim Eldorado, da SSVP, com sede no Município de Contagem.
Aprovado o projeto no lQ turno, em sua forma original, cabe

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

Fundamentação
O Conselho Particular de Nossa Senhora da Glória, fundado
em 1961, congrega as conferências e as obras unidas a ele
vinculadas, zelando pelo cumprimento do Regulamento da
Sociedade São Vicente de Paulo no Brasil, com a finalidade
de realizar o ideal de caridade cristã que inspirou seu
fundador, Antônio Frederico Ozanam.
Por minorar o sofrimento daqueles relegados pela sociedade,

a entidade merece ser declarada de utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei nQ 618/95 no 2Q turno, na forma apresentadL
Sala das comissões, 10 de abril de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 628/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ajalmar Silva, o projeto de lei em
tela visa a declarar de utilidade pública a Associação de
Moradores do Bairro Alto Vila Nova, com sede no Município de
Monte Carmelo.
Aprovado o projeto em lg turno, com a Emenda nQ 1, cabe a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2Q turno, nos termos regimentais.
Cumprindo o que dispõe o art. 196 do Regimento Interno,
elaboramos a redação do vencido, que é parte deste parecer

Fundamentação
A Associação objeto do projeto em estudo tem por finalidade
a obtenção de melhorias para o bairro, a promoção do bem-
estar dos moradores, a prestação de serviços e a defesa dos
direitos comunitários.
Pelo trabalho que desenvolve, é justo e oportuno o

beneficio requerido.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei no 628/95 no 2ç turno, na forma do vencido no lQ turno
Sala das Comissões, 10 de abril de 1996
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Marco Régis, relator.
Redação do vencido no ig Turno

PROJETO DE LEI No 628/95
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do
Bairro Alto Vila Nova, com sede no Município de Monte
Carmelo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Ce Moradores do Bairro Alto Vila Nova, com sede no Município
de Monte Carmelo.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 631/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório -

De autoria do Deputado Wanderley Avila, o projeto em
epigrafe visa declarar de utilidade pública a Loja Maçônica
Mestre Rangel nQ 61, com sede no Município de Divinôpolis.
Aprovado o projeto no lg turno, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q turno,
conforme preceituam os termos regimentais.

Fundamentação
A entidade se propõe a trabalhar pelo aperfeiçoamento moral
e intelectual da humanidade, pelo respeito às leis e às
autoridades e pelo ideário maçônico. Dessa forma, a conduta
de seus membros é baseada na prática da justiça e do amor ao
próximo.
Sem dúvida, esses objetivos merecem o apoio do poder
público. Assim, é justa e meritória a concessão proposta.

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

Lei nQ 631/95 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 10 de abril de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 279/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 279/95, de autoria do Deputado Miguel
Barbosa, que dá a denominação de Rodovia Prefeito Oswaldo
Américo dos Reis ao trecho da Rodovia MG-446 compreendido
entre a MG-050 e a BR-265, que dá acesso ao Município de
Alpinópolis, 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, lo, do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 279/95
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Dá a denominação de Rodovia Prefeito Oswaldo Américo dos

Reis ao trecho da Rodovia MG-446 compreendido entre a MG-050
e a BR-265, que dá acesso ao Município de Alpinôpolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica denominado Rodovia Prefeito Oswaldo Américo

dos Reis o trecho da Rodovia MG-446 compreendido entre a MG-
050 e a BR-265, que dá acesso ao Município de Alpinõpolis.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de março de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Arnaldo Penna.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 417/95
comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 417/95, de autoria do Deputado
Sebastião Navarro Vieira, que dá a denominação de Rodovia
Oscar Von Bentzeen Rodrigues ao trecho da Rodovia MG-114
compreendido entre as cidades de Virgem da Lapa e Araçuai,
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, l, do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 417195
Dá a denominação de Rodovia Oscar Von Bentzeen Rodrigues ao
trecho da Rodovia MG-114 compreendido entre as cidades de
Virgem da Lapa e Araçuai.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica denominado Rodovia Oscar Von Bentzeen
Rodrigues o trecho da Rodovia MG-114 compreendido entre as
cidades de Virgem da Lapa e Araçuai.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de março de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Arnaldo Penna.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Np 468/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 468/95, de autoria do Deputado Ivair
Nogueira, que declara de utilidade pública o conselho
Central de Betim da Sociedade de São Vicente de Paulo, com
sede no Município de Betim, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI No 468195
Declara de utilidade pública o Conselho Central de Betim da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Bet im.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarado de utilidade pública o Conselho
Central de Betim da Sociedade de São Vicente de Paulo, com
sede no Município de Betim.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de março de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Arnaldo Penna.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 476/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nç 476/95, de autoria do Deputado
Wanderley Ávila, que declara de utilidade pública a Loja
Maçônica Círios de Nazaré nQ 191, 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 ã 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 14g 476195
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Cirios de

Nazaré nQ 191, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Loja
Maçônica Círios de Nazaré nQ 191, com sede no Município de
Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de março de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Arnaldo Penna.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 479/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 479/95, de autoria do Deputado Alencar
da Silveira Júnior, que declara de utilidade pública a
entidade Fraternidade Espiritual Cristã Obreiros da Vida
Eterna - FECOVE -, com sede no Município de Belo Horizonte,
foi aprovado no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Ng 479195

Declara de utilidade pública a entidade Fraternidade
Espiritual Cristã Obreiros da Vida Eterna - FECOVE -, com
sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a entidade
Fraternidade Espiritual Cristã Obreiros da Vida Eterna -
FECOVE -, 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, 28 de março de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Arnaldo Penna.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 518/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 518/95, de autoria do Deputado Luiz
Antônio Zanto, que declara de utilidade pública a Sociedade
Amigos do Hospital São Francisco de Assis, com sede no
Município de Frutal, 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 518/95
Declara de utilidade pública a Sociedade Amigos do Hospital

São Francisco de Assis, com sede no Município de Fruta].
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art l - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
Amigos do Hospital São Francisco de Assis, com sede no
Município de Fruta].
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de março de 199€.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Arnaldo Penna.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 520/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 520/95, de autoria do Deputado Paulo
Pettersen, que declara de utilidade pública a Associação
Assistencial Caminho da Luz, 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 14g 520195
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Declara de utilidade pública a Associação Assistencial
Caminho da Luz, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Assistencial Caminho da Luz, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de março de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Arnaldo Penna.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Np 529/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 529/95, de autoria do Deputado Kemil
Kumaira, que declara de utilidade pública a Associação dos
Amigos do Bairro Laticinio - ASABAL -, com sede no Município
de Nanuque, foi aprovado no 2Q turno, na forma do vencido no
1 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, 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 529195
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. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Amigos do Bairro Laticínio - ASABAL -, com sede no
Município de Nanuque.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 28 de março de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Arnaldo Penna, relator - José

Maria Sarros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Hp 534/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 534/95, de autoria do Deputado
Bonifácio Mourão, que declara de utilidade pública a
entidade Assistência Social da Igreja Evangélica Assembléia
de Deus de Governador Valadares, com sede no Município de
Governador Valadares, 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 534/95
Declara de utilidade pública a entidade Assistência Social
da Igreja Evangélica Assembléia de Deus de Governador
Valadares, com sede no Município de Governador Valadares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a entidade
Assistência Social da Igreja Evangélica Assembléia de Deus
de Governador Valadares, com sede no Município de Governador
Valadares.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de março de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Arnaldo Penna, relator - José

Maria Barros
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 540/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 540/95, de autoria do Deputado Ivair
Nogueira, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores do Alto Alterosas - ACUA -, com
sede no Município de Betim, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 540/95
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores do Alto Alterosas - ACMAA -, com sede no Município
de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores do Alto Alterosas - ACMAA -, com
sede no Município de Betim.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de março de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Arnaldo Penna, relator - José

Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 543/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 543/95, de autoria do Deputado Geraldo
Nascimento, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro São Cosme - ACBSC -, com sede no
Município de Santa Luzia, 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 1, do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Hp 543195
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do
Bairro São Cosme - ACBSC -, com sede no Município de Santa
Luzia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro São Cosme - ACBSC -, com sede no
Município de Santa Luzia.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de março de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Arnaldo Penna, relator - José

Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Np 549/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 549/95, de autoria do Deputado Miguel
Martini, que declara de utilidade pública a União das
Entidades Filantrópicas do Vale do Jequitinhonha - UNIVALE -
com sede no Município de Almenara, foi aprovado nos turnos

regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Hp 549/95
Declara de utilidade pública a União das Entidades

Filantrópicas do Vale do Jequitinhonha - UNI VALE -, com sede
no Município de Almenara.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a União das
Entidades Filantrópicas do Vale do Jequitinhonha - UNI VALE -

com sede no Município de Almenara.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário
Sala das Comissões, 28 de março de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Arnaldo Penna, relator - José

Maria Barros.
PARECER PARA O 12 TURNO SOBRE A EMENDA Hp 1, APRESENTADA EM

PLENÁRIO, AO PROJETO DE LEI Np 44/95
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Ermano Batista, o Projeto de Lei n

44/95 dá nova redação aos arts. lQ a 4Q da Lei nQ 9.532, de
30/12/87, e dá outras providências.
Na fase de discussão em Plenário, à proposição foi

apresentada a Emenda nQ 1, do Deputado Ronaldo Vasconcellos,
a qual, publicada, foi encaminhada a esta Comissão para
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receber parecer, nos ternos do art. 195, f 2g, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Emenda nQ 1 determina que o benefício objeto do projeto
de lei em tela se aplique ao servidor público ocupante de
cargo de provimento em comissão em órgão extinto ou que
venha a ser extinto, assegurando-se-lhe o direito á
percepção de vencimento de cargo correlato no órgão onde for
lotado.
Com efeito, a medida é oportuna e necessária. Deixar de
contemplar servidores em tal situação configura-se
injustiça. No entanto, quando da apreciação do projeto por
esta Comissão em fase anterior, a medida foi parcialmente
atendida no art. 3Q do Substitutivo nQ 1, que estabeleceu o
seguinte:
"Art. 30 - Fica assegurado ao servidor que tenha exercido

cargo comissionado até a data de publicação desta lei as
vantagens nela previstas."-
Assim sendo, estamos propondo a Subemenda ng 1 à Emenda n
1, a fim de contemplar também a hipótese em que o servidor
de órgão extinto ou que venha a ser extinto passe a perceber
o vencimento de cargo correlato no órgão onde for lotado.
Tal tratamento, é oportuno lembrar, encontra guarida no art.
39, # lQ, da Carta Republicana, que trata do principio da
isonomia de vencimentos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda nQ 1

na forma da Subemenda ng 1, a seguir redigida.
SUBEMENDA No 1 A EMENDA No 1

Dê-se ao art. 3 g do Substitutivo ng 1 a seguinte redação:
"Art. 3g - Ficam asseguradas ao servidor que tenha exercido

cargo comissionado até a data de publicação desta lei as
vantagens nela previstas, assegurando-se, ainda, ao servidor
de órgão extinto ou que venha a ser extinto o direito à
percepção de vencimento de cargo correlato no órgão onde for
lotado.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Jorge
Hannas - Elbe Brandão.

PARECER SOBRE A EMENDA NO 5 AO PROJETO DE LEI
No 270/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A emenda em epígrafe, de autoria do Deputado Miguel
Martini, dá nova redação ao inciso II do art. 3g do Projeto
de Lei ng 270/95, do Deputado Carlos Pimenta, que institui a
Campanha Estadual de Prevenção da Síndrome de
Imunodeficiência Adquirida - AIDS e das Demais Doenças
Sexualmente Transmissiveis.
Apresentada em Plenário, no lQ turno do Projeto de Lei n
270/96, a proposição em análise prevê, entre as atividades
da referida Campanha, a divulgação educativa, por meio da
imprensa, bem como da utilização da contracapa de todos os
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livros didáticos indicados para os alunos do lQ e do 2Q
graus.
Para atender ao que dispõe o art. 195, 6 2, do Regimento
Interno, vem a matéria a esta Comissão, para receber
parecer.

Fundamentação
A apresentação da emenda em análise é oportuna e louvável,
uma vez que contribuirá para ampliar ao máximo a divulgação
da campanha contra as doenças sexualmente transmissiveis.
Nesse sentido, ressaltamos que a Lei nQ 11.824, de 7/6/95,

dispõe sobre a obrigatoriedade de veiculação de mensagens
educativas nas capas e contracapas de cadernos escolares
adquiridos pelas escolas públicas.
O uso diário do material escolar dará ao aluno a

oportunidade de se informar, ainda precocemente, sobre as
doenças a que se refere o projeto a ser emendado.
Trata-se, portanto, de mais um eficiente mecanismo para a
mudança de um quadro epidemiolágico de alto custo
terapêutico para o Estado, referente a moléstias que incluem
a Aros, doença cujo único mecanismo de controle é, no
momento, a prevenção.
No entanto, para se adequar a proposição em tela à boa

técnica legislativa, apresentamos a Subemenda nQ 1 à Emenda
nQ 5, ao final deste parecer, a qual cria um inciso
referente à divulgação educativa por meio do livro didático.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda nQ 5
ao Projeto de Lei nQ 270/95 na forma da Subemenda nQ 1, a
seguir redigida. -

SUBEMENDA Np 1 A EMENDA No 5
Acrescente-se ao art. SQ o seguinte inciso:
"Art. S - ....................................

- divulgação educativa por meio da utilização da
contracapa dos livros didáticos indicados para os alunos do
1 Q e do 2Q graus.".
Sala das Comissões, 10 abril de 1996.
Marco Régis, Presidente e relator - Jorge Eduardo de

Oliveira - Jorge Hannas.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 13 DE ABRIL DE 1996

 

ATAS -

ATA DA 135a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 11 DE ABRIL DE 1996

Presidência do Deputado Wanderley Ávila
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ia- PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Ofícios - Apresentação
de Proposições: Proposta de Emenda à Constituição np 25/96;
Projetos de Lei ns 736 a 744/96 - Requerimentos rlQs 1.244 a
1.249/96 - Comunicações: Comunicações dos Deputados
Sebastião Costa e Mauri Torres e da Comissão de Saúde e Ação
Social - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Leonídio Bouças, Marco Régis e Durval Angelo - 2B PARTE
(ORDEM DO DIA): Ia Fase: Abertura de inscrições - Leitura de
comunicações apresentadas - Requerimentos: Requerimento do
Deputado Durval Angelo; inclusão do Projeto de Resolução n
659/96 em ordem do dia para os fins do art. 288 do Regimento
Interno - Requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves;
encaminhamento à Comissão de Meio Ambiente - Renovação da
votação do requerimento do Deputado Miguel Martini;
aprovação; verificação de votação; anulação da votação;
chamada para recomposição de quorum; existência de número
regimental para discussão - Za Fase: Discussão de
proposições: Discussão, em turno único, do Projeto de Lei np
648/96; discurso do Deputado Durval Angelo; questão de ordem
- ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem a esta reunião os Deputados:
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
- Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Roberto -
Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Carlos Murta - Carlos
Pimenta - Dilzon Melo Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Ojalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil Pereira - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarquinio - Jairo Ataide - João Batista
de Oliveira - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas -
José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria
Barros - 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 - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcel los - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão
Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wilson Trôpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Às 14h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
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Com a palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder á leitura
da ata da reunião anterior.

lã PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Ibrabim Jacob, 3Q-Secretário nas funções do
IQ-Secretário, lê a seguinte correspondência:

DE XCI OS
Dos Srs. Bonifácio Andrada, Jair Siqueira e Ronaldo Perim,
Deputados Federais, em atenção a requerimento do Deputado
Emano Batista (solicitação de apresentação de emenda à
Constituição com vistas a facilitar o atendimento médico-
odontológico à população carente), dando ciência de seu
apoio à proposta.
Do Sr. Aloysio Ribeiro de Almeida, Prefeito Municipal de

Varginha, encaminhando cópia dos contratos firmados com as
empresas de consultoria que auxiliaram a Prefeitura na
apuração do VAF, no período de janeiro de 1989 a dezembro de
1995, e informando que a apuração do VAF, ano-base 1995,
está sendo acompanhada por uma comissão. (- A CPI do VAF.)
Do Sr. Edivaldo Orsi, Prefeito Municipal de Campinas, SP,
agradecendo a manifestação de pesar da Casa quando do
falecimento do ex-Prefeito José Roberto Magalhães Teixeira.
Do Sr. Guálter Monteiro, Prefeito Municipal de Congonhas,
informando que a única empresa contratada pela Prefeitura
para acompanhar a apuração do VAF foi a Tema Consultorla
Econômica e Financeira Ltda. (- A CPI do VAF.)
Do Sr. Hélcio Galvão, Prefeito Municipal de Nova Era,
informando que a empresa que auxilia essa Prefeitura na
apuração do índice do VAF é a Capital Consultoria e
Informática. (- A CPI do VÂF.)
Do Sr. Maurício Andrés Ribeiro, Presidente da Fundação
Estadual do Meio Ambiente - FEAM -, prestando informações
sobre as providências tomadas para apurar o uso de
equipamentos e substâncias poluentes nas atividades de
mineração no rio Jequitinhonha. (- A Comissão de Saúde e
Ação Social.)
Do Sr. Anel Antônio Seleme, Secretário Municipal da

Fazenda de Governador Valadares, informando que as empresas
que auxiliaram essa Prefeitura na apuração do índice VAF
foram a RF Consultores Associados Ltda. e a DRPAM -
Organização Paulista de Assessoria aos Municípios S.C. Ltda.
(- A CPI do VAF.)
Da Sra. Marlene Mendes, Secretária Executiva do PROCON de
Divinópolis, enviando relatório das atividades desenvolvidas
por esse órgão em 1995 e agradecendo o convite para a
reunião do dia 20/3/96, no auditório desta Casa. (- A
Comissão de Defesa do Consumidor.)
Da Sra. Maria Antônia Costa Nogueira. Diretora da Federação

dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais,
solicitando a criação de uma comissão especial para
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solucionar o problema de 100 famílias acampadas na BR-116,
Km 407, no Município de Governador Valadares, que estão
aguardando assentamento na Fazenda Ministério, da EPAMIG. (-
A Comissão de Agropecuária.
Da Sra. Maria Seabra de Carvalho Costa, do Departamento

Cultural da Fundação 18 de Março, encaminhando a monografia
"Cia Estrada de Ferro Muzambinho (1887-1910) no Contexto do
Desenvolvimento Ferroviário do Sul de Minas".

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

proposições: - -
PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇÃO Hp 25196

Suprime o f 2Q do art. 67 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. l Q - Fica suprimido o 2Q do art. 67 da Constituição

do Estado.
Art. 2Q - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data

de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 1996.
Marcos Helênio
Marcelo Gonçalves - Ivair Nogueira - Durval Angelo - Maria
José Haueisen - Almir Cardoso - Anderson Adauto - Olinto
Godinho - Carlos Pimenta - Wilson Trópia - Anivaldo Coelho -
Paulo Piau - Gilmar Machado - José Braga - Marco Régis -
Clêuber Carneiro - Ronaldo Vasconcellos - Gil Pereira -
Antônio Roberto - Iva José - João Batista de Oliveira -
Antônio Andrade - José Henrique - Alencar da Silveira Júnior
- Geraldo Nascimento - Raul Lima Neto.
Justificação: A medida pleiteada tem por escopo extinguir
uma limitação injustiçada existente em nossa Constituição.
Trata-se da faculdade concedida à sociedade de impulsionar o
processo legislativo mediante a apresentação de proposições
de iniciativa popular. E o exercício da democracia direta,
que, embora utilizado de forma reduzida até o momento, não
deve ser desprezado ou restringido, mas, antes, solidificado
por meio da consolidação de seu uso e do aperfeiçoamento de
seus mecanismos de ação.
Postulamos, portanto, que inexista qualquer limitação aos

projetos de iniciativa popular, no que tange à quantidade a
ser apresentada em cada sessão legislativa, hoje
estabelecida em cinco. O melhor entendimento, no caso, deve
ser o que garante a cada porção de 10 mil eleitores o
direito de, independentemente da ordem de chegada ao
parlamento, intervir no processo legislativo.
Cremos, pois, que a proposta coincide com os ideais da
maioria dos parlamentares desta Casa, motivo pelo qual
aguardamos seu pleno acolhimento e integral aprovação.
- Publicada, fica a proposta de posse da Mesa, pelo prazo

de três dias, para receber emenda, nos termos do art. 209 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Hp 736196
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Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE de Carmo de Minas -, com sede no
Município de Carmo de Minas.
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 Carmo de Minas -

com sede no Município de Carmo de Minas.
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.
Bilac Pinto
Justificação: A entidade que se pretende beneficiar tem por
objetivo o tratamento, a educação e a habilitação do
excepcional, com vistas a sua integração na sociedade
Presta também serviço de orientação e auxilio aos pais, além
de procurar facilitar a cooperação entre a comunidade e os
poderes públicos.
A instituição preenche os requisitos da Lei nQ 5.830, de
6/12/71, que disciplina a declaração da utilidade pública de
entidades, e, para o desenvolvimento de seu trabalho, conta
com equipe especializada-
Pelos motivos expostos, solicito o apoio dos ilustres pares

para a aprovação deste 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
I. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 737196
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de São Geraldo, com sede no Município de
Itanhomi.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de São Geraldo, com sede no
Município de Itanhomi.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
José Henrique
Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário de
São Geraldo, entidade filantrópica sem fins lucrativos,
fundada em 20/1/88, objetiva congregar os moradores de forma
a contar com sua contribuição eficiente para o
encaminhamento adequado dos problemas de caráter
comunitário, visando ao progresso social, cultural e
econômico da região.
A referida instituição assumiu, além disso, o fundamental
compromisso de prestar assistência á saúde, à velhice, ao
menor carente e ao pequeno produtor rural, além de
propiciar-lhes educação, cultura, esporte e lazer.
Conseqüentemente, a entidade cria nos moradores uma
consciência de suas potencialidades, o que lhe permite
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definir com agilidade estratégias para melhorar as condições
de vida da comunidade. -
Esse arrazoado, acreditamos, nos faz esperar a anuência dos

nobres colegas 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 ternos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Hp 738196
Dispõe sobre incentivo fiscal para pessoas jurídicas que
empreguem trabalhadores presos e egressos, na forma que
especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica instituído incentivo fiscal para pessoas
jurídicas com domicilio no Estado que destinem ao menos 3%
das vagas para trabalhadores presos e egressos.

1 Q - No caso de empresas que instalem oficinas em
presídios de regime fechado, o incentivo será concedido de
acordo com o número de trabalhadores empregados.
f 2Q - O incentivo fiscal de que trata esta lei consistirá
no recebimento de certificados expedidos pelo poder público,
correspondentes ao valor do incentivo, por parte da pessoa
jurídica que atender ao disposto no "caput" e no lQ deste
artigo, tudo na forma a ser fixada em decreto do Poder
Executivo.

- Os certificados poderão ser usados para pagamento
dos seguintes impostos:

- sobre operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestação de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação - ICMS -, nos termos do art.
155 da Constituição Federal;
II - sobre a propriedade de veículos automotores, até o

limite de 15% do valor devido, a cada incidência, que poderá
ser ampliado progressivamente, segundo o número de
empregados, conforme for estabelecido por decreto do Poder
Executivo.

4Q - Os certificados serão expedidos mediante
apresentação de relação circunstanciada dos trabalhadores
relacionados no art. lQ, acompanhada de documentos de
comprovação da relação de trabalho, de sua duração e dos
pagamentos efetuados.

s - Tendo em vista que a população atingida caracteriza-
se por grande mobilidade e rotatividade, admitir-se-á, para
os fins desta lei, que os índices do "caput" e do lg deste
artigo sejam compostos por média aritmética do número de
trabalhadores presos ou egressos nos últimos 12 meses.

- O Poder Executivo fixará o limite máximo do
incentivo a ser concedido a cada beneficiário e o montante
total de incentivos deverá ser previsto na elaboração do
projeto de lei orçamentária.
Art. 2o - O direito ao beneficio de que trata esta lei
depende de prévia inscrição junto ao órgão competente, no
caso dos trabalhadores sob sua competência, e de comunicação
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ao juizo das execuções criminais de cada comarca, para fins
de cadastro e fiscalização. -

lQ - Para os fins desta lei, cada comarca manterá
cadastro próprio das empresas e dos trabalhadores presos e
egressos Que cumprem ou cumpriram suas penas ou estão em
liberdade condicional sob a fiscalização da vara de
execuções criminais local.

2 - Qualquer alteração na situação prisional ou
processual do trabalhador preso ou liberado condicionalmente
será comunicada imediatamente ao empregador pela instituição
encarregada de sua custódia ou fiscalização.
f 3Q - O empregador comunicará imediatamente a extinção da
relação de trabalho ao juizo das execuções criminais da
comarca ou ao juizo de execuções criminais a que estiver
afeto o estabelecimento penal em que está recolhido o
trabalhador ou o que seja competente para a fiscalização do
livramento condicionaL
§ 4Q - O juizo de execuções criminais de cada comarca
transmitirá a informação ao órgão competente, no caso dos
trabalhadores sob sua competência.
Art. $Q - Os certificados de que trata o 2Q do art. l

desta lei terão prazo de validade de 1 (um) ano, a contar de
sua expedição, com seus valores corrigidos pelos mesmos
índices aplicáveis na correção do tributo.
Art. 4 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação.
Art. 5Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. G - Revogam-se as disposições em contrário -
Sala das Reuniões, de abril de 1996.
Curva] Angelo
Justificação: O trabalho do condenado, como dever social e

condição de dignidade humana, é previsto na Lei de Execução
Penal, sendo regulado no Capitulo IV da referida lei. E
também um direito do condenado e do preso provisório,
conforme dispõe a mesma LEP. E condição para o cumprimento
de pena em regime aberto e para o livramento condicional.
Com relação aos dois últimos casos, a comprovação do
exercício de ocupação licita é exigida para que não se
revogue o livramento condicional ou para que o sentenciado
cumprindo pena em regime aberto não sofra regressão de
regime.
Cumpre lembrar, finalmente, que a Lei de Execução Penal
permite o trabalho externo também aos presos em regime
fechado.
O que ocorre na prática, todavia, é que o trabalho nos
presídios é escasso e, por sua organização, natureza ou
qualidade, passa muito longe dos parâmetros estabelecidos no
art. 28 da Lei de Execução Penal
No tocante aos sentenciados que cumprem pena em regime

semi-aberto, as experiências de trabalho externo têm muitas
vezes criado conflitos com o movimento sindical, eis que
alguns empregadores, valendo-se das vantagens de uma mão-de-
obra ainda não protegida pela consolidação das Leis do
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Trabalho, têm preferido contratar trabalhadores presos em
detrimento dos trabalhadores livres, bem como têm utilizado
a mão-de-obra de preso durante movimentos grevistas.
Além disso, não são observadas, em relação aos
trabalhadores presos, as exigências de higiene e segurança
no trabalho, bem como no transporte, o que vem motivando o
Ministério Público do Trabalho a promover medidas judiciais
contra o Estado, que acabam por constituir ónus para os
cofres públicos.
A ação do Ministério Público no tocante às inúmeras
irregularidades e ilegalidades existentes no âmbito do
trabalho e do trabalhador preso vem estimulando, também, a
ação dos órgãos competentes, a fim de corrigir tais
aspectos.
A tendência, portanto, é normatizar as relações de trabalho
nas prisões fechadas e semi-abertas, o que, num primeiro
momento, poderá representar um desestimulo às empresas que
hoje oferecem trabalho nesse setor ou àqueles que pretendam
fazê-lo.
Nesse contexto, a criação de um incentivo é importante para

que não se perca o trabalho existente nem se desestimulem
ofertas futuras, isso no tocante ao trabalhador preso em
regime fechado e semi-aberto.
No que se refere ao trabalhador em regime aberto, em
livramento condicional e egresso, o projeto vem cristalizar
um anseio da própria sociedade: o de que, voltando a seu
seio, o sentenciado também volte a ser um cidadão prestante,
não constituindo novamente ameaça à segurança de seus
concidadãos.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de

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

PROJETO DE LEI No 739196
Dispõe sobre o uso de uniformes por policiais civis nos

casos que especifica e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Os policiais civis, à exceção dos Delegados de
Policia, dos médicos-legistas e de outros policiais no
interesse das investigações, deverão trajar uniforme no
desempenho de suas funções, notadamente quando:
1 - em atividades externas de policiamento especializado;
II - na guarda ou na preservação de locais de interesse

criminal;
III - no interior das repartições públicas;
IV - na escolta de presos;
V - nas demais atividades determinadas pelo Delegado-Geral

de Polícia-
Art. 2 - O uniforme a que se refere o artigo anterior será
fornecido gratuitamente pelo Estado e compor-se-á de, no
mínimo, três peças visíveis, e dele farão parte integrante
símbolos indicadores das classes e dos cargos ocupados pelos
policiais, bem como tarjeta com indicação visível de seus
nomes.
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Art. SQ - As despesas decorrentes da execução desta lei
correrão ã conta das dotações orçamentárias da Secretaria de
Estado da Segurança Pública.
Art. 4g - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 60 (sessenta) dias a partir de sua publicação.
Art. 5g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de abril de 1996.
Durval Angelo
Justificação: A Policia Civil, com o passar do tempo, veio
se adaptando ás necessidades objetivas de sua múltipla
atividade. Os carros policiais são ostensivamente
identificados com a placa oficial, as cores da instituição e
os órgãos da estrutura a que pertencem.
Não bastasse isso, notou a Policia Civil que, para o bem do
serviço, em inúmeras atividades os agentes policiais
deveriam andar identificados por colete de corporação. Com
efeito, ao fazer policiamento preventivo especializado ou em
inúmeras outras ocasiões do exercício do papel de policia
judiciária, os policiais civis mostraram necessitar de
identificação pública imediata, a qual só um traje
apropriado permitia.
A lei deve se adaptar ás necessidades determinadas pela
evolução dos acontecimentos da sociedade. Também cabe a ela
aperfeiçoar os procedimentos sociais e institucionais.
E imperativo, portanto, que se normalize o uso do uniforme
pela Policia Civil. A Constituição Federal não veda tal
medida e nem poderia fazê-lo, descendo a normas que competem
aos Estados. Ela estabelece no seu art. 144, § 4Q e 5Q, as
competências das policias civis e das policias militares e
determina que as polícias militares devem ser policias
ostensivas e de preservação da ordem pública, ao passo que
as policias civis devem cuidar das funções de policia
judiciária e da apuração das infrações penais. Se nessas
atribuições a Policia Civil melhor se desincumbirã usando
uniforme, é uma prerrogativa dos Estados definir.
A Constituição Estadual, por sua vez, limita-se, nesse

as pecto, a reiterar a Lei Maior.
O uniforme para os policiais civis, com as exceções
referidas no texto deste projeto, é necessário para
aperfeiçoar o serviço dessa Policia. Quando ela exerce
atividades de policia judiciária, como por exemplo, entrega
de intimações ou detenção de pessoas, o uniforme distingue,
perante o povo, os agentes públicos armados de civis que não
têm essa prerrogativa. Ela exerce também atividade
preventiva especializada, e o uniforme faz-se necessário
pelas mesmas razões. Também isso se dá no interior das
repartições policiais, especialmente delegacias e distritos,
ou na guarda e na preservação de locais de interesse
criminal, onde é bom para o público distinguir de pronto
quem é policial de quem não é.
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Cabe ao poder público, evidentemente, fornecer os
uniformes, conforme está no art. 2g, dentro das despesas já
previstas no orçamento do Estado.
Em face do exposto, contribuindo para o aperfeiçoamento da

atividade policial e com a própria segurança desses agentes
públicos, apresentamos este projeto de lei, confiando na sua
aprovação pela Assembléia Legislativa.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de

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

PROJETO DE LEI No 740196
Institui o sistema de número fechado de presos nas unidades
prisionais do Estado de MinasGerais subordinadas à
Secretaria de Estado da Justiça ou à Secretaria de Estado da
Segurança Pública e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica instituído o sistema de número fechado de
presos nas unidades prisionais do Estado de Minas Gerais
subordinadas à Secretaria de Estado da Justiça ou à
Secretaria de Estado da Segurança Pública.

lg - O sistema de número fechado destina-se a aferir a
real capacidade de ocupação de cada estabelecimento penal.

- A capacidade real de cada estabelecimento será
definida por decreto do Poder Executivo nos meses de janeiro
e julho de cada ano.
Art. 2 - Pelo sistema de número fechado, para receber novo
preso, a unidade prisional do Estado deverá transferir um
preso para outra unidade, de forma a não ultrapassar a
capacidade definida na forma do 2Q do art. lQ desta lei.
Parágrafo único - Ultrapassada a capacidade real de todos

os estabelecimentos prisionais, fica o Poder Executivo
obrigado a construir ou adaptar imóvel, no prazo de 180
(cento e oitenta) dias, para receber os presos excedentes.
Art. 3 - Em nenhuma hipótese será permitido o
internamento, na mesma cela, de sentenciados e presos que
estejam aguardando julgamento.
Art. 40 - Todos os presos condenados que cumprem pena sob
guarda da Policia Civil em cadeias públicas, delegacias de
policia e distritos policiais serão removidos para
estabelecimentos penais adequados, conforme o regime inicial
de cumprimento de pena ou o determinado pelo Juiz de
Execuções Criminais.
Parágrafo único - A Secretaria de Estado da Justiça

assumirá, progressivamente, a organização, a administração,
a coordenação, a inspeção e a fiscalização das cadeias
públicas, de acordo com cronograma a ser estabelecido com a
Secretaria de Estado da Segurança Pública, no prazo de 2
(dois) anos a contar da vigência desta lei.
Art. SQ - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 60 (sessenta) dias após sua publicação.
Art. 6 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de abril de 1996.
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Durval Ângelo
Justificação: Na Lei de Introdução ao Código Penal, em sua

exposição de motivos, discorre-se com inatacável prôpriedade
sobre as criticas que em todos os países se têm feito a pena
privativa da liberdade, fundadas em "fatos de crescente
importância social, tais como o tipo de tratamento penal
freqüentemente inadequado e quase sempre pernicioso, a
inutilidade dos métodos até agora empregados no tratamento
de delinqüentes habituais e multirreincidentes, os elevados
custos da construção e manutenção dos estabelecimentos
penais, as conseqüências maléficas para os infratores
Primários, ocasionais ou responsáveis por delitos de pequena
significação, sujeitos, na intimidade do cárcere, a
sevicias, corrupção e perda paulatina da aptidão para o
trabalho".
A superlotação é um dos problemas mais preocupantes que

afligem o sistema prisional em nosso Estado, entendido este
como o conjunto de estabelecimentos que alojam presas;
Penitenciárias, presídios, casas de detenção, cadeias
Públicas, delegacias de policia e distritos policiais.
Dentro deste quadro, as péssimas condições de cumprimento
da pena acabam por impor ilegalmente ao condenado nova
Punição, sem qualquer justificativa plausível, o que tira a
eficácia do sistema presidiário.
Exemplo disso são as constantes rebeliões e tentativas de

fuga em massa.
O projeta, embora trate a matéria de forma drástica,
parece-nos um meio eficaz de Impedir a perpetuação da
Prática de amontoar presos, como se objetos fossem,
transformando as prisões em "depósitos" frágeis e inseguros.
Pela relevância do tema, contamos com a aprovação deste

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

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

PROJETO DE LEI No 741196
Cria a Ouvidoria da Policia do Estado de Minas Gerais e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica criada, na estrutura do Poder Executivo, a
Ouvidoria da Policia do Estado de Minas Gerais, órgão
autônomo vinculado diretamente ao Gabinete do Governador do
Estado.
Art. 2Q - A Ouvidoria da Policia do Estado de Minas Gerais
tem as seguintes atribuições;

- ouvir reclamações contra abusos de autoridades e
agentes policiais, civis e militares;
II - receber denúncias contra atos arbitrários e ilegais,

neles incluídos as que atentem contra a moralidade pública e
a probidade administrativa, praticada por servidores
públicos civis e militares, de qualquer natureza, vinculados
à Secretaria de Estado da Segurança Pública ou à Policia
Militar;



III - promover as ações necessárias à apuração da
veracidade das reclamações e das denúncias e tomar as
medidas necessárias ao saneamento das irregularidades, das
ilegalidades e das arbitrariedades constatadas, bem como á
responsabilização civil, administrativa e criminal dos
imputados;
IV - acompanhar a apuração, pelos órgãos competentes, das

denúncias e reclamações a que se referem os incisos 1 e II
deste artigo, assim como a implantação das medidas
saneadoras das irregularidades.
Parágrafo único 7 A Ouvidoria da Policia manterá em sigilo
a fonte e garantirá proteção ao denunciante, quando for o
caso.
Art. 3 - No desempenho de suas atribuições, a Ouvidoria da
Policia adotará os seguintes procedimentos:

- formulação e encaminhamento das denúncias e reclamações
aos órgãos competentes, em especial à Corregedoria da
Policia Civil, ao Conselho de Disciplina da Policia Militar,
à Procuradoria-Geral do Estado e ao Ministério Público;
II - em caso de violação de direitos humanos, individuais

ou coletivos, comunicação ao Conselho Estadual de Defesa dos
Direitos da Pessoa Humana.
Art. 4 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 60 (sessenta) dias a contar de sua publicação.
Art. 5Q - Noprazo de 90 (noventa) dias, o Governador do
Estado nomeará o responsável pela Ouvidoria da Policia,
providenciando, no mesmo prazo, os meios ade quados ao
exercício das atividades previstas nesta lei-
Art. G - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 7Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de abril de 1996.
Durval Angelo
Justificação: Nossa Carta Estadual dispõe que a defesa

social e a segurança pública são dever do Estado e direito
de todos.
Por outro lado, o art. 2, II, da mesma Constituição, diz o

seguinte:
"Art. 2 - São objetivos prioritários do Estado:
II - assegurar o exercício, pelo cidadão, dos mecanismos de

controle da legalidade e legitimidade dos atos do Poder
Público e da eficácia dos serviços públicos".
Nesse contexto, ao Estado incumbe proteger a sociedade,
coibindo de forma eficaz atos arbitrários e ilegais,
notadamente quando praticados pelos servidores responsáveis
pela segurança.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do arL 195, c/c o art 103, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 742196
Proíbe o porte de armas de fogo por policiais militares em

manifestações públicas e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. l - Fica proibido o porte de armas de fogo por
policiais militares, no exercício da função policial, em
manifestações públicas de caráter reivindicativo, sindical,
político ou similar.
Parágrafo único - Apenas os oficiais poderão portar
revólveres, em casos de comprovada necessidade.
Art. 2 - Os policiais militares, no exercido da função em
manifestações públicas, deverão portar de modo visível a
tarjeta de identificação de seu nome e posto.
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de abril de 1996.
Durval Ângelo
Justificação: A evolução da democracia no brasil foi

mostrando à própria policia que as manifestações públicas de
natureza reivindicativa, política, sindical ou assemelhadas
não são atos de guerra. Há uma cultura desenvolvida pelo
povo há décadas de não usar armas de fogo em manifestações
desse tipo. O exercício da atividade policial, em
conseqüência, deve se adaptar a esse fato.
Não se justifica o porte de armas de fogo pela policia
nessas ocasiões, pois só cria risco de tragédia em conflito
social, passível de ser resolvido por negociação. Se, em
casos excepcionais, os oficiais no comando necessitarem
portar arma de fogo para reserva de segurança dos policiais,
Poderão fazê-lo.
Justifica-se o uso de outros instrumentos de defesa da

policia que não sejam armas de fogo, usados pelas policias
do mundo inteiro e aos quais este projeto de lei não se
refere.
A identificação dos policiais também é necessária, para

apurar eventuais responsabilidades por excessos no exercício
da função. Essa medida, prescrita pelo art. 2g deste
projeto, já faz parte dos regulamentos internos da Policia
Militar, mas não vem sendo normalmente implementada, pois
precisa ter força de lei.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de
Defesa Social para parecer, nos termos do art. 195, c/c O
art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Hg 743/96
Dispõe sobre comércio, propaganda e porte de arma de fogo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - As propagandas para comercialização de armas de
fogo conterão, obrigatoriamente, advertência sobre os
perigos de seu porte e sugestão para mantê-las sempre
descarregadas nos domicílios.
Parágrafo único - A obrigatoriedade contida no "caput'

deste artigo se refere a todos os veículos de propaganda.
Art. 2 - O poder público fixará, nos estabelecimentos que
comercializam armas de fogo, panfletos informando onde se
ensina a manusear, guardar, portar e atirar com arma de fogo
e oferecerá, preferencialmente, esses cursos.



Art. 3 - O poder público disporá de 180 (cento e oitenta)
dias para se adequar à presente norma. -
Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 1996.
Gilmar Machado
Justificação: E sabido que qualquer arma de fogo representa
grande perigo para a população em geral, não somente pelo
seu potencial, mas principalmente pelos danos que pode
causar às crianças.
Desse modo, no intuito de contribuir para que diminua o
número de acidentes caseiros no Estado, apresento a
proposição com a certeza do apoiamento dos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de

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

PROJETO DE LEI NO 744/96
Dispõe sobre o registro estatistico dos índices de

violência e criminalidade no Estado de Minas Gerais e dá
outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - O Poder Executivo criará banco de dados de modo a
integrar o registro e dar publicidade aos índices de
violência e criminalidade e instrumental izar a formulação de
políticas de segurança pública no Estado.
Art. 2Q - As Secretarias de Estado da Justiça e da

Segurança Pública publicarão, trimestralmente, no diário
oficial do Estado, os seguintes dados referentes à atividade
policial e penitenciária, discriminando Capital, Região
Metropolitana e interior:

- número de ocorrências registradas pelas polícias
militar e civil, por tipo de delito;
II - número de inquéritos policiais instaurados pela

Policia Civil, por tipo de delito;
III - número de inquéritos policiais militares instaurados

pela Policia Militar, por tipo de delito;
IV - número de civis mortos em confronto com policiais

civis e policiais militares, discriminadamente;
V - número de civis feridos em confronto com policiais
civis e policiais militares, discriminadamente;
VI - número de policiais civis e militares e de agentes
penitenciários mortos em serviços, discriminadamente;
VII - número de policiais civis e militares e de
penitenciários feridos em serviço, discriminadamente;
VIII - número de prisões em flagrante efetuadas pelas
policias civil e militar;
IX - número de mandados de prisão cumpridos pela policia

civil;
X - número de homicídios dolosos e culposos (discriminando
acidentes de trânsito), tentativas de homicídios, lesões
corporais, latrocínios, estupros, seqõestros, atentados
violentos ao pudor, casos de corrupção de menores, de
tráfico de entorpecentes, de formação de quadrilha, roubos
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(discriminando veículos, bancos e outros), furtos
(discriminando veículos e outros) e abusos de autoridades
conforme disposto na Lei nQ 4.898, de 1965;
XI - número de armas apreendidas pelas policias civil e
militar, discriminadamente;
XII - número de ingressos no sistema penitenciário;
XIII - número de presos feridos e mortos,

discrimi nadamente;
XIV - número de alvarás de soltura cumpridos pelo sistema
penitenciário;
XV - número de fugas do sistema penitenciário.
Art. 3 - Os dados referentes ao trimestre encerrado devem
ser publicados no diário oficial do Estado no máximo 30
(trinta) dias após seu término.
Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. s - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 1996.
Leonidio Bouças
Justificação: O presente instrumento destina-se a enfrentar
duas questões fundamentais. Por um lado, a necessidade de
criar medidas que garantam a transparência administrativa
como condição elementar para fiscalização do serviço público
prestado pelo Estado, preocupação intimamente vinculada á
questão da democratização da gestão do Estado.
A segunda preocupação, que nos motivou a apresentar a
proposta de criação de um banco de dados que registre e
possibilite a publicidade dos índices de violência e
criminalidade em Minas Gerais, diz respeito à necessidade e
ao dever das autoridades competentes de dispor de elementos
de análise e diagnósticos da realidade, capazes de
instrumentalizar o planejamento da atividade dos órgãos
públicos que atuam na área da segurança.
A cada novo aumento dos índices de miserabilidade e,
conseqüentemente, dos níveis de violência social, devemos
responder com medidas mais eficazes, resultantes de estudo e
planejamento construídos sobre dados que mais fielmente
reflitam a complexidade da realidade em que vivemos.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de

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

REQUERIMENTOS
NQ 1.244/96, da Deputada Elbe Brandão, solicitando seja
formulado apelo à Secretária da Cultura com vistas à
divulgação, na TV Minas, de retratos e nomes de crianças
desaparecidas no Estado. (- À Comissão de Educação.)
NQ 1.245/96, do Deputado Marcelo Cecá, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Maria
Auxiliadora de Matos Melo por sua eleição para Presidente da
Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas. (- Á
Comissão de Defesa do Consumidor.)
NQ 1.246/96, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Rosana Batista
de Jesus, Delegada de Policia de Cachoeira da Prata, Fortuna
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e Inhaúma, pela boa qualidade do serviço prestado à
comunidade. (- A Comissão de Defesa Social.)
NQ 1.247/95, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando seja

formulado voto de congratulações com a Sra. Heleni de Mello
Fonseca, Diretora de Serviços da TELEMIG, por sua atuação no
órgão. (- A Comissão de Administração Pública.)
No 1.248/96, do Deputado Leonidio Bouças, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
autorização para se nomearem os , professores de Língua
Portuguesa - PAS - concursados. (- A Comissão de Educação.)
NQ 1.249/96, do Deputado Leonidio Bouças, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que
seja construída uma barragem para acumulação de água no
Município de Pedra Azul. (- A Comissão de Administração
Pública.)

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Sebastião Costa e Mauri Torres e da Comissão de Saúde e Ação
Social.

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

Bouças.
O Deputado L.eonidio Bouças - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, gostaria de apresentar o projeto de lei que
dispõe sobre o registro estatístico dos índices de violência
e criminalidade no Estado de Minas Gerais e dá outras
providências; (' Lê:)
- O projeto lido, que recebeu o nQ 744/96, foi publicado na

edição de 13/4/96. Portanto, Sr. Presidente, esse projeto
visa a que tenhamos um quadro claro da situação acerca da
violência e criminalidade no nosso Estado.
Apresentamos também na oportunidade dois requerimentos,

sendo o primeiro com o seguinte teor:.(-Lê:)
- O requerimento lido, que recebeu o nQ 1.248/96, foi

publicado na edição de 13/4/96, e a sua justificação é a que
se segue.

R Em 1995, a Secretaria de Estado da Educação encaminhou à
Casa Civil um levantamento das vagas a serem preenchidas por
essas nomeações, que não foram editadas devido à publicação
do Decreto ng 36.647. de 24/1/95, que impedia, a partir
daquela data, nomeações sem a devida autorização do
Governador do Estado.
Em face disso, a situação dos aprovados ficou sem uma

definição, sendo necessária essa autorização para que os
professores tenham uma escola para trabalhar com
tranqüilidade e para que saiam do martírio da contratação e
dos problemas ocasionados pela nova política da reforma
educacional
O segundo requerimento é o seguinte: (-Lê:)
- O requerimento lido, que recebeu o nQ 1.249/96, foi

publicado em 13/4/96, e a sua justificação é a que se segue:
'Devido às temperaturas elevadas, antes nunca atingidas

nesse Município, e ao sol bastante intenso, as poucas chuvas
que caíram não foram suficientes para o reabastecimento dos



288

córregos, por isso o Município de Pedra Azul encontra-se em
estado de calamidade pública.
O Rio São Francisco, onde se localiza a barragem de nível
responsável pelo abastecimento de água da área urbana, secou
completamente. Houve perda total da lavoura, diminuição do
potencial leiteiro na região, corte em quase 80% dos demais
cursos d'água. O hospital local está sendo abastecido
precariamente com carros pipa, cuja água vem provocando o
aumento de doenças infecto-contagiosas.
Enfim, a situação é alarmante e requer soluções imediatas
para os problemas que, a cada dia, vêm se agravando.'
o Prefeito do Município de Pedra Azul já decretou estado de
calamidade pública. Solicitamos, portanto, ao Governo do
Estado que tome providências a fim de ajudar aquela cidade a
sair dessa condição precária em que se encontra. São essas
as nossas palavras. Muito obrigado.

- Sem revisão do orador.)
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis.
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente e Srs. Deputados,
estava, há alguns dias, andando pelos meandros desta
Assembléia, carregando em meus bolsos o rascunho de um
documento por meio do qual tentava não sã denunciar como
embargar o Projeto SOMA. Ontem, transformamos tal rascunho
em um documento redigido pelo nosso próprio punho, porque
não posso estar dependendo da mente fértil de assessores.
Muitas vezes, tenho que pôr em prática as idéias que tenho
na cabeça. Ontem, ao protocolar o referido documento,
deixava de ter uma dúvida atroz na minha consciência. Digo
dúvida, primeiramente, em estar fazendo politicagem. Quando
transitamos por ruas das duas cidades em que somos
majoritário, no Sul de Minas, percebemos que as Prefeituras
assinaram convênio com o Projeto SOMA. Se eu fosse
politiqueiro, estaria correndo pelos corredores do Governo
onde sinto que posso ter influência, para tentar embargar,
por via de politicagem, o Projeto SOMA nessas duas cidades.
Pelo contrário, entendi que tinha um compromisso com a
Assembléia Legislativa e com Minas Gerais e, por isso,
deveria fazer essa denúncia e esse embargo em todo o Estado.
Não é possível que, a oito meses do final do mandato de
prefeitos e vereadores, - em grande parte despreparados
política e moralmente para o cargo -, esses cidadãos aprovem
em seus legislativos municipais, e os prefeitos sancionem
leis para assinatura de um projeto como o SOMA. Não estou,
aqui, munido de dados de assessoria ou de dados do Projeto
SOMA, nem mesmo dos livretos que o BDMG fornece aos
interessados, mas tenho cá, na minha cabeça, a partir de
dados de leitura, que o Projeto SOMA, realmente, existe há,
praticamente, três anos em Minas Gerais. E, há quase três
anos existindo, não vejo porque prefeitos, em ocaso
administrativo, faltando oito meses para sair da prefeitura,
venham buscar dinheiro do Projeto SOMA junto ao BOMG, um
agente financeiro que repassa os recursos do Banco
Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento - o BIRD.
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Fico mais ainda surpreso quando vejo, no "Estado de Minas"

de hoje, uma matéria no "Caderno de Gerais", antigo "Caderno
do Interior", com a seguinte manchete: "Políticos Brigam e
Raposos Perde Verba de R$774 mil". E, para surpresa minha,
também, tive, em meu gabinete, o convite do Governador do
Estado, para a assinatura do Projeto SOMA, na próxima
segunda-feira. Fico preocupado com isso, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, e essa preocupação, eu a expus em
requerimento, que enviei ao Governador do Estado, ao
Secretário do Planejamento, Dr. Walfrido Silvino dos Mares
Guia, e ao Presidente do BDMG, Dr. Marcos Raimundo Pessoa,
com o seguinte teor e, protocolado, ontem, na Assembléia
Legislativa:
(- Lê requerimento em que solicita ao Governador do Estado

a sustação de assinaturas de novos convênios relativos ao
Projeto SOMA, por considerá-los inoportunos, dada a
proximidade das eleições municipais.)
Sr. Presidente, Srs. Deputados, protocolamos esse
documento, ontem, na Assembléia Legislativa, e, hoje, vejo
estampada a noticia no "Estado de Minas", que, talvez, pode
estar distorcida. Quando o jornal diz que os políticos
brigam e Raposos perde verba de R$774 mil, quero discordar
do fato de que se está perdendo a verba de R$774 mil. Perder
é você deixar de receber o que lhe vem gratuitamente nas
mãos, o que não é o caso do Projeto SOMA, já que é um
empréstimo internacional, com juros ditados por Washington
e, se hoje os juros estão no patamar de 10 1/. ao ano, podem
sofrer correções, como tem acontecido com a divida externa
brasileira e com a de outros países do Terceiro Mundo.
Quando Washington, na sua rapinagem internacional, ao
arrepio dos convênios assinados e das convenções
internacionais, eleva os juros internacionais, não podemos
ter a certeza de que esses prefeitos em final de mandato,
que estão tomando empréstimos, hoje, com carência de um a
até três anos, para embelezar suas cidades ou promoverem,
realmente, obras de infra-estrutura urbana, tenham o direito
de fazer politicagem com o dinheiro internacional, dinheiro
sujeito a juros. Trata-se de dinheiro que tem custo público,
que tem uma contrapartida de 25% por parte do Estado e 25%
do município, quando o Estado alega não ter dinheiro para
aumentar salários ou fazer o repasse para obras
prioritárias. E dinheiro internacional, tomado a juros e
corrigido pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas. Caso a
inflação volte e se o Plano Real descer ladeira abaixo e os
juros se elevarem, ninguém aguentará pagar esse empréstimo
internacional. Municípios, que eram virgens de
endividamento, os pequenos e médios municípios que não
tinham como tomar emprestado, hoje estão tendo acesso a
esses valores facilmente, favorecidos pelo BDMG e pelo
Governo do Estado de Minas Gerais. Queremos protestar contra
o Projeto SOMA, queremos alertar o Governador do Estado,
para que raciocine melhor. Nós apoiamos o Governador na
demissão de servidores da função pública, de funcionários
ocupantes de cargos de confiança, na privatização da GASMIG,
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na alienação de patrimônio da RIJRALMINÂS, em beneficio de
Minas Gerais e, portanto, julgamo-nos no direito de fazer-
lhe um apelo: que leve em consideração essa denúncia, que
hoje fazemos, uma vez que o dinheiro do Estado esta sendo
empregado em municípios onde há outras prioridades. Sabemos
das necessidades de muitos municípios, mas sabemos também
que, se os organismos internacionais desejarem cooperar,
poderão fazê-lo por meio de recursos a fundo perdido e não
praticando juros que podem quebrar os municípios mineiros.
Esse o apelo que fazemos da tribuna desta Assembléia, Sr.
Presidente, Srs. Deputados. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr Presidente, Srs. Deputados,

ontem fomos surpreendidos com mais uma lamentável denúncia
que envolve o Sr. Flávio Régis Xavier de Moura e Castro,
Presidente do Tribunal de Contas do Estado. Tomamos
conhecimento de que o novo prédio, o anexo do Tribunal de
Contas, é uma obra, luxuosa, agredindo um Estado que se diz
em crise, que não reajusta o salário de seus servidores e os
demite.
Chegaram-nos duas denúncias graves q ue envolvem tal obra. A
primeira refere-se ao superfaturamento, superior a 30% do
custo da construção. E interessante, Srs Deputados, pois a
própria Associação Brasileira de Normas Técnicas informou-
nos a respeito dos dados relativos à obra Enquanto o
Tribunal de Contas gastou, por metro quadrado de construção,
R$457,00, a ABNT orçou a obra, com tais características, a
preço de R$374,71.
Novamente a imagem do Presidente do Tribunal é arranhada por
tal denúncia de obra super-faturada.
Recebemos, também, uma denúncia que vincula o referido
senhor à diretoria da Santa Bárbara Engenharia, que
construiu o anexo. Acho que não dá, para nós, Deputados,
continuarmos passivos diante de tal situação, pois o
Tribunal de Contas é órgão auxiliar desta Casa no seu papel
fiscalizador. Que confiança teremos em pareceres futuros e
em análises de contas aqui encaminhadas por esse órgão? E os
senhores se recordam de que há uma sucessão de denúncias
envolvendo o Tribunal de Contas. A primeira - que também
envolvia o atual Presidente - foi sobre a compra de móveis
com licitação viciada. E estamos com a queixa crime já
protocolada na Curadoria do Patrimônio Público, para apurar
tais questões. Também, o mesmo Presidente esteve envolvido,
recentemente, em denúncia da CPI do Vale. E não estivemos lá
depondo. Não estava lã nenhum depoente do partido de
oposição que acusou o tal Presidente. Primeiro, foi um ex-
secretário do PSDB de Contagem e o atual Secretário da
Fazenda do PSDB de Juiz de Fora, que receberam pressões, nos
seus municípios, para pagar à PM Engenharia, por telefonema
direto do Presidente do Tribunal. Acho que são casos que
estão alcançando uma gravidade enorme e que vão exigir uma
ação desta Casa, sob pena de sermos coniventes e omissos.
Vamos tomar as seguintes providências: primeiro, em nível da
Comissão de Administração Pública, travar essa discussão e



pedir esclarecimentos; em nível do Ministério Público,
estou, agora à tarde, fazendo uma representação contra o
Presidente do Tribunal sobre os indícios de superfaturamento
na obra Acho que a forma correta e solidária desse Poder
Legislativo agir é não estarmos presentes, hoje, às 18
horas, na inauguração. Não podemos lá estar sob o risco de
nossa presença representar concordância com tais absurdos.
Por isso, tomaremos estas duas providências.
Vamos estar, aqui informando sobre cada ato do processo,
num entendimento de que esta Casa, tendo no seu órgão
auxiliar tais circunstâncias e problemas, deve agir de forma
correta.
O que mais nos admira é que, nos três episódios, o

Presidente do Tribunal disse que não tinha nada a declarar
Podemos até entender tal posição, mas é estranho é que, na
semana passada, um auditor do Tribunal de Contas, envolvido
numa disputa em sua entidade de classe, na qual havia até
Deputado desta Casa envolvido, foi preso em uma briga
particular. No dia seguinte, o Tribunal soltou uma matéria
paga, uma nota de esclarecimento em todos os jornais,
tentando justificar a posição de seu auditor, que foi preso,
não sei se arbritariamente ou não. Por que o Tribunal não
tomou a mesma posição no caso da licitação viciada dos
móveis?
Por que não tomou a mesma posição no caso da denúncia do

VAF e no caso da denúncia do superfaturamento. O Tribunal
tinha que vir a público esclarecer. Será que a briga na
Associação do Cavalo MangaLarga Marchador é mais importante
que a denúncia contra a honra e a respeitabilidade de um
órgão. E ai que surge a nossa dúvida eé a mesma dúvica que
têm os nossos colegas Deputados. Será que o cavalo é mais
importante que uma licitação viciada; que a influência na
CPI do VAF, para receber comissões, é mais importante que
superfaturamento de uma obra? Triste Estado nosso, no qual
um cavalo passa a valer mais que a honra de homens públicos,
que o respeito ao erário público e à dignidade de um poder.
Essa questão nos intriga e exige uma resposta.
Outra questão que nos traz á tribuna é que, ontem,
protocolamos, cinco projetos a fim de mudar a noção de
segurança pública nesta Casa. Esses projetos visam a
construir uma policia cidadã em nosso Estado. No momento
oportuno, vamos, talvez no momento de encaminhamento,
discutir cada um deles, para termos a certeza de que terão
agilidade em sua discussão nesta Casa. Muito obrigado

2? PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

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

Leitura de Comunicações Apresentadas
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- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Saúde e Ação Social - aprovação, na 8 - Reunião
Extraordinária, dos Projetos de Lei flQ5 574/95, do Deputado
Anderson Adauto, e 603/95, do Deputado Ronaldo Vasconcel los
(Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados Sebastião Costa -
falecimento do Sr. Adilio Moreira, ex-Prefeito Municipal de
Espera Feliz e Caiana. em Caiana; e Mauri Torres -
falecimento do Sr. José Saturnino dos Santos, em Nova Era
(Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Durval Angelo,
em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de
Resolução nQ 659/96, de sua autoria. Inclua-se o projeto em
ordem do dia para os fins do art. 288 do Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves, em que
solicita, com base no art. 102, c/c O art. 244, XXVI, do
Regimento Interno, a formação de comissão especial para
resolver os problemas relacionados com a Lagoa da Pampulha e
propor soluções que impeçam o seu desaparecimento. Ciente. A
Comissão de Meio Ambiente, nos termos da Deliberação nQ 761,
de 1992.
Requerimento do Deputado Miguel Martini, em que solicita

seja adotado regime de urgência para a tramitação do Projeto
de Lei nQ 635/96, de autoria do Governador do Estado, o qual
dispõe sobre as competências das unidades das Regiões
Administrativas. A Presidência vai renovar a votação do
requerimento. Em votação. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, peço

verificação de votação.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência vai
proceder à verificação requerida.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 19 Deputados; votaram
contra 2 Deputados e houve 1 voto em branco, perfazendo um
total de 22 parlamentares votantes, número este insuficiente
para votação. A Presidência torna, portanto, sem efeito a
votação. Nos termos do 6Q do art. 255 do Regimento
Interno, esta Presidência vai determinar ao Sr. Secretário
que proceda à chamada para recomposição de "quorum". Com a
palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos
Deputados.
O Sr. Secretário (Deputado Antônio Júlio) - (- Faz a

chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 31 Deputados. Não
há "quorum" para votação, mas o há para discussão.

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

Discussão de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei nQ 648/96, do Governador do Estado, que extingue a
autarquia PLAMBEL e dá outras providências. A Comissão de
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Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Administração Pública opina pela sua aprovação.
A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do projeto com a Emenda flQ 1, que apresenta. Em discussão, o
projeto. Com a palavra, para discuti-]o, o Deputado Ourval
Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, distinta galeria, o projeto em discussão é o
Projeto de Lei nQ 648/96, do Sr. Governador do Estado, que
extingue a autarquia PLAMBEL e dá outras providências.
A discussão desse projeto leva ao debate da reforma
administrativa do Sr. Governador. Estamos vendo as
trombadas, até jurídicas, e os desencontros políticos que
tais reformas estão trazendo à sociedade e a esta Casa
Legislativa. Dai podemos explicar a dificuldade para se
votar, há três semanas, qualquer projeto da reforma
administrativa. Isso se deve, basicamente, à forma
autoritária com que o Sr. Governador encaminhou a reforma.
Primeiro, porque é uma reforma elaborada sem que entidades

sindicais fossem convidadas para debater ou discutir com a
sociedade mineira, num discurso objetivo sobre as
modificações propostas. Uma reforma em que esta Casa, como
Poder Legislativo, deveria ser tratada com maior respeito,
dentro da linha básica Que deve nortear as relações entre os
Poderes. A Assembléia não foi chamada para discutir,
recebendo de surpresa o pacotão do Governador.
Quando, diante do projeto que extingue o PLAMBEL, vemos o
desinteresse e o impasse causado na Casa, que se repetem na
apreciação de todos os projetos em questão, compreendemos
isso com distanciamento e autoritarismo do Governador em
relação a esta Casa, na discussão de tais projetos.
Se o Governador tivesse usado o método correto, numa visão
mais democrática de participação da sociedade, poderia ter
um número maior de aliados. De um lado, o funcionalismo vive
uma situação de terror, sem saber quem será o próximo
demitido e quando será a demissão; aqui, enfrenta criticas
e resistências de Deputados, inclusive governistas, às
questões pontuais da reforma; recebe também critica da
sociedade civil sobre a forma autoritária como a reforma nos
foi encaminhada.
Gostaríamos de abordar outros aspectos da reforma. O
Governo, partindo de diagnóstico certo da crise do Estado,
que é uma questão que passa por todo o Pais, em todas as
esferas de Estado e de Governo, elege - tendo o diagnóstico
como certo - como responsáveis e réus os servidores
públicos.
Entendo que, dessa forma, o Governo não vai conseguir

avançar, porque está fazendo um discurso de dificuldades do
Estado, tendo aqueles que poderiam ser seus parceiros como
inimigos na questão do encaminhamento da reforma. Ai, fala
no inchaço da máquina administrativa. Isso é uma grande
hipocrisia, meus senhores, porque esse Governo não começou
há 1 ano, 3 meses e 11 dias, como alguns querem. Esse
Governo é continuação. Não querendo ir muito longe,



294

poderíamos ir até os idos da ditadura, mas, no mínimo, ele é
continuação desde 1983. E só olharmos para as pessoas que
desde o Governo de Tancredo Neves ocupam cargos dê decisão
no Governo do Estado, cargos de deliberação do poder: são os
mesmos que estão aqui hoje. Também em nível da composição da
própria bancada governista, acontece a mesma coisa.
Poderíamos até estender, um pouco mais, aos anos de 1960 e
1970, quando veremos que não existe descontinuidade na base
de apoio do Governo, a não ser em determinados momentos
conjunturais. Nesse sentido, um Governo que é continuação,
no mínimo, desde 1983, vem agora dizer do incflaço da
máquina, de desvios e erros nessa máquina. Acho que a
primeira atitude do Governo deveria ser reconhecer seus
erros nessas gestões seguidas. Não é o que estamos vendo, O
Governo preferiu o caminho mais fácil, preferiu eleger seu
bode expiatório para esconder a incompetência daqueles que
gerem o Estado há décadas.
Volto, então, ã questão do inchaço dos servidores públicos.
Como é do conhecimento de todos, 22% da população
economicamente ativa na França são formados por servidores
públicos. Da população economicamente ativa dos Estados
Unidos, 13,5% são formados de servidores públicos. Da
população economicamente ativa do Brasil, 8,9% são formados
por servidores públicos. Então, se fala-se em modernidade,
dentro de uma linha de discurso neoliberal, é contraditória
tal modernidade, com elementos comparativos com outros
países.
Concedo aparte ao Deputado Gilmar Machado. Vou apenas
concluir meu pensamento, porque é fundamental. Não há
Deputados ouvindo, mas existem pessoas nas galerias e acho
que é importante esse argumento para elas. Também nos
gabinetes, tenho a certeza de que todos estão com seus
aparelhos de som ligados. Vou concluir esta argumentação em
30 segundos e, depois, concordo com o aparte de V. Exa.
Depois desses dias todos, minha voz está precisando de um
descanso.
A forma com que o Governo está encaminhando o processo de
discussão, elegendo seus inimigos na questão da reforma
administrativa, é equivocada. Lembra-nos os tempos idos do
autoritarismo. Era assim que se fazia nos regimes
autoritários e de exceção. Anteontem, ao assistirmos á ação
da Policia Militar, achamos até que existem mais setores do
Governo com saudades - um saudosismo enorme - da época da
ditadura. Alguns dos espetáculos que vimos, esperávamos que
já estivessem ultrapassados e mortos na história do Brasil.
Vou retomar, portanto, nessa linha de argumentação, Sr.
Presidente, mas, nossa questão de ordem é, também, para
encerramento da reunião. Quero ter platéia não para
satisfazer meu ego, mas para tentar convencer meus colegas
da bancada governista a respeito de nosso ponto de vista.
Solicito, de plano, a suspensão da reunião. Depois, terei
mais lomin15seg.
O Deputado Gilmar Machado - Neste aparte, queremos fazer
uma questão de ordem. 0 nobre Deputado está fazendo um
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pronunciamento extremamente importante para o Estado. É um
projeto complexo, esse da reforma administrativa, e o Sr.
Presidente pode verificar, de plano, que não há quorum".
Gostaríamos que a reunião fosse encerrada, de plano, e que o
tempo fosse garantido ao Deputado para que ele pudesse
falar, posteriormente.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Neste aparte, queremos
apresentar uma questão de ordem. O nobre Deputado está
fazendo um pronunciamento extremamente importante para o
Estado. E um projeto complexo, esse da reforma
administrativa, e o Sr. Presidente pode verificar, de plano,
que não há" quorum". Gostaríamos que a reunião fosse
encerrada, de piano, e que o tempo fosse garantido ao
Deputado para que ele pudesse falar, posteriormente.

ENCERRAMENTO
o Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária
de debates de amanhã, dia 12, às 9 horas. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 84 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
As quatorze horas e trinta minutos do dia dez de abril de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Marco Régis, Jorge
Eduardo de Oliveira e Jorge Hannas, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Carlos Pimenta, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Jorge Hannas que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A seguir, o Presidente lê
correspondência recebida do Conselho Central de Lima Duarte
da Sociedade São Vicente de Paulo, dando ciência à Comissão
dos balanços financeiro e histórico da instituição.
Prosseguindo, o Presidente passa à discussão e à votação de
proposições de autoria da Comissão. O Deputado Jorge Hannas
apresenta requerimento por meio do qual solicita seja
convidado o Sr. Edmundo Pereira Rodrigues, Coordenador do
Centro de Referência Estadual de Oftalmologia Social, a fim
de discorrer sobre o trabalho desenvolvido em atendimento a
crianças deficientes visuais e o serviço implantado em
Iguatama. Submetido à votação, é o requerimento aprovado.
Ato continuo, o Presidente passa à discussão e à votação de

o proposição sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia.
Em virtude de o Projeto de Lei nQ 270/95 ser de autoria do
Presidente, este passa a direção dos trabalhos ao Vice-
Presidente, Deputado Marco Régis. O Deputado Marco Régis,
como relator do parecer sobre emenda apresentada em Plenário
ao Projeto de Lei nQ 270/95, procede à leitura de seu
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da Emenda flQ
5 ao projeto, na forma da Subemenda nQ 1. Submetido a
discussão e votação, é o parecer aprovado. 0 Deputado Carlos
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Pimenta solicita ao Deputado Marco Régis que dê continuidade
aos trabalhos, uma vez Que ele necessita de se ausentar.
Prosseguindo. o Presidente, Deputado Marco Régis, passa a
discussão e votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão
e votação, cada um por sua vez, são aprovados, no 2Q turno,
os Projetos de Lei nos 574/95, do qual é relator o Deputado
Luiz Antônio Zanto, e 603/95, na forma do vencido no lQ
turno, cujo relator é o Deputado Marco Régis; e, no lQ
turno, os Projetos de Lei flQ5 507, 616, e 621/95, este com
as Emendas flQs 1 e 2, e 664/95, este com Emenda no 1, cujo
relator é o Deputado Luiz Antônio Zanto; 641 e 642/96, tendo
como relator o Deputado Jorge Hannas; 661/96, cujo relator é
o Deputado Marco Régis; 643/96, com a Subemenda 

no 
1 à

Emenda 
no 

1, do qual é relator o Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira. Quanto ao Projeto de Lei no 610/95, o Deputado
Jorge Hannas solicita seja convertido em diligência ao
autor, o que é deferido pela Presidência. A Presidência
submete à discussão e à votação os pareceres de redação
final sobre os Projetos de Lei nos 468, 476, 479, 518, 520,
529, 534, 540, 543 e 549/95, os quais são aprovados.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece _a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 11 de abril de 1996.
Carlos Pimenta, Presidente - Jorge Hannas - Jorge Eduardo
de Oliveira - Marcos Helênio - Wilson Trópia - Marcos Régis.
ATA DA 8a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR DENÚNCIAS
CONTRA A CHAMADA DO CARVÃO", QUE VEM ATUANDO
PRINCIPALMENTE NO NORTE DE MINAS GERAIS
As quinze horas e quinze minutos do dia vinte e um de março
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Paulo Schettino, Elbe Brandão, Gil
Pereira e Jairo Ataide (substituindo este ao Deputado Paulo
Piau, por indicação da Liderança do PFL), membros da
Comissão supracitada. Está presente também o Deputado Dimas
Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Paulo Schettino, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Gil Pereira que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência esclarece que a finalidade da
reunião é ouvir o Ten.-Cel. Milton Moreira Chaves,
Comandante do 10Q Batalhão da Policia Militar de Montes
Claros, e o Sargento Florestal Eustáquio da Conceição, da 3
Companhia Florestal de Bocaiúva. A Presidência comunica aos
parlamentares presentes que o Sargento Eustáquio da
Conceição havia justificado sua ausência e, assim, convida o
Ten.-Cel. Milton Moreira Chaves a tomar assento à mesa,
passando-lhe a palavra. Após o depoimento do Tenente-
Coronel, a Presidência dá inicio aos debates. Fazem uso da
palavra os Deputados Gil Pereira, Dimas Rodrigues e Jairo
Ataide, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
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finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos parlamentares, tece agradecimentos ao
Ten.-Cel. Milton Moreira Chaves pelos subsídios prestados à
Comissão, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 11 de abril de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Marcos Helênio - Elbe Brandão

- Gil Pereira.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 1996

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 12 DE ABRIL DE 1996

Presidência do Deputado Wanderley Ávila
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum".

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Wanderley Ávila - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob -
Ermano Batista - Ajalmar Silva - Anivaldo Coelho - Antônio
Roberto - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Geraldo Rezende
- Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil Pereira - Hely
Tarquinio - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José
Henrique - Marco Régis - Olinto Godinho - Péricles Ferreira
- Raul Lima Neto - Sebastião Costa - Wilson Trõpia.

Falta de "Quorum
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - As 9h15min, a
lista de comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por
falta de "quorum', e convoca os Deputados para a ordinária
de debates de segunda-feira, dia 14, às 20 horas.

ATA DA 919 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 10 DE ABRIL DE 1996

Presidência do Deputado Sebastião Navarro Vieira
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE: Ata -
Questões de ordem - 29 PARTE (ORDEM DO DIA): 2a Fase:
Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto de
Lei nQ 639/96; discursos dos Deputados Gilmar Machado e
Ermano Batista; questão de ordem - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem a esta reunião os Deputados:
Agostinho Patrús - Sebastião Navarro Vieira - Paulo
Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrabim
Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio - Aílton Vilela -
Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso -
Alvaro Antônio - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio
Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna
- Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos
Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
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 - Marcelo Cecé -
Marcelo Gonçalves - Marcos Helénio - Maria Olivia - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
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Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune -
Wilson Trõpia.

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

lê PARTE
Ata

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

- Questões de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, gostaria de
formular á Mesa Diretora desta Casa uma questão de ordem nos
seguintes termos: Em resposta à questão de ordem por mim
formulada, visando a obter esclarecimentos quanto aos
critérios utilizados para inclusão de requerimentos em ordem
do dia, foi lida, no dia 26/3/96, uma decisão da Presidência
em que se esclarece o processo de distribuição dos
requerimentos ás Comissões ou ao Plenário, de acordo com _a
natureza dos documentos e o prazo das Comissões para emissão
de seu parecer.
Quanto ao recebimento de proposição, essa mesma decisão da
Presidência refere-se ao art. 2Q da Deliberação da Mesa n
630, que esclarece que a autenticação do documento se
destina a assinalar urna procedência e não caracteriza o seu
recebimento. Sentimos falta, no entanto, da normatização do
prazo para recebimento de proposição que se encontra no art.
180 do Regimento Interno, o qual determina que a proposição
encaminhada depois do Pequeno Expediente (o que pode ser
identificado através da autenticação mecânica) será recebida
na reunião seguinte, exceto quando se tratar de convocação
de reunião extraordinária ou de prorrogação da reunião.
A leitura atenta do art. 180 do Regimento Interno nos leva

a crer que:
1 - Toda proposição, sem exceção, encaminhada antes do

término do Pequeno Expediente será recebida na mesma
reunião.
2 - Toda proposição (exceto quando se tratar de convocação
de reunião extraordinária ou de prorrogação da reunião)
encaminhada depois do Pequeno Expediente será recebida na
reunião seguinte.
3 - Conseqüentemente, a análise quanto à clareza e

observância da técnica legislativa e do estilo parlamentar
que precede o recebimento da proposição nos termos do art.
178 do Regimento Interno deverá ser realizada até o final do
Pequeno Expediente para as proposições encaminhadas antes do
seu término, e até a reunião seguinte, para as proposições
encaminhadas depois do Pequeno Expediente.
Frente a essa inteligência do art 180, vimos suscitar uma
nova questão de ordem, pois temos verificado a não-
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observância desse prazo em várias proposições por nós
encaminhadas.
o objetivo da nossa questão de ordem é obter informações
quanto à existência de alguma outra norma regimental, por
nós não identificada, que venha a contradizer ou excepcionar
os procedimentos determinados pelo art. 180 supracitado e
que corroborem o seu não-cumprimento por parte dessa
Presidência.
Quando falamos que íamos estabelecer o contraditório, com a
questão de ordem que mereceu resposta da Mesa, solicitamos
que o Presidente estivesse presente. Fomos informados de que
o Presidente está presente em todas as reuniões. De qualquer
maneira, acredito que o Vice-Presidente representa com muita
grandeza a Mesa Diretora. Certamente algum problema deve ter
impedido o Presidente de estar aqui. Assim, solicitamos
resposta a esta questão de ordem, porque uma deliberação da
Mesa não pode ofender uma norma regimental, hierarquicamente
superior, resultante de um projeto de resolução aprovado
pelo Plenário.
Estamos fazendo este encaminhamento porque, ou passamos a
dar um tratamento universal às proposições de todo e
qualquer Deputado, de qualquer partido, ou ficaremos aqui,
permanentemente, levantando questionamentos diante de
tratamentos desiguais às questões de ordem. Encaminho à Mesa
minha questão de ordem por escrito, e a própria Presidência
poderá tê-la em mão.
o Sr. Presidente - A questão de ordem formulada por S.
Exa. . obterá resposta oportunamente. Entretanto a Mesa já
esclarece que a Deliberação da Mesa nQ 630 complementa o
art. 180 do Regimento Interno, dando a ele uma melhor
interpretação em questões que deixam dúvidas.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, esta questão de

ordem diz respeito à modificação do nosso Regimento Interno.
Aliás, a questão de ordem do Deputado Durval Angelo e as de
outros Deputados resultam de problemas que temos detectado
no nosso Diploma Regimental, Desde o ano passado, vimos
insistindo na necessidade da modificação de nossas normais
regimentais. Entendemos que é urgente - e a Deputada Maria
José Haueisen também tem cobrado da Mesa uma posição a esse
respeito - que iniciemos o debate sobre a modificação
referida. Tínhamos a Informação de que, até o final de
março, os estudos já estariam concluídos e, então,
iniciaríamos os debates mencionados. Hoje já são 10 de
abril; março já acabou, e nenhuma informação nos foi passada
pela Mesa, referenternente à questão.
Então, com esta questão de ordem, queremos saber qual é o
prazo de que a Mesa, responsável pelo envio ao Plenário do
projeto de resolução com tais modificações, precisa para
concluir seus trabalhos e quando é que, efetivamente,
teremos a oportunidade de discutir o assunto, como a Mesa já
vem fazendo. Queremos também participar desse processo. Já
estamos em abril, e nada aconteceu ainda. Assim, perguntamos
à Presidência quando é que efetivamente iniciaremos os
debates sobre o Regimento Interno.
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O Sr. Presidente - A Comissão encarregada de estudar o
Regimento Interno, a qual tive a honra de coordenar e da
qual faz parte a ilustre Deputada Maria José Haueisen, tem
trabalhado com afinco na revisão das normas regimentais.
Pretendíamos concluir o estudo no final de março.
Infelizmente, o tempo não nos permitiu isso, mas acredito
que, até meados de abril, tenhamos condições de entregar um
esboço do trabalho à Mesa Diretora da Assembléia
Legislativa-
0 Deputado Durval Angelo - Sr Presidente, minha questão de

ordem se prende ao projeto, de 1994, que trata da questão do
decoro parlamentar. Solicitamos que ele seja incluído na
pauta de votação da próxima reunião. Fizemos um acordo que
envolveu Deputados e a assessoria da Casa, segundo o qual
aguardaríamos até 31 de março o envio do projeto relativo ao
Regimento Interno ao Plenário, urna vez que ele trata dessa
questão. Nosso requerimento já foi encaminhado porque, a
partir de 31 de março, cessou o acordo.
Assim, solicito que, como estabelece o Diploma Regimental,
o projeto que trata do decoro parlamentar seja colocado na
pauta da próxima reunião.
O Sr. Presidente - A questão de ordem levantada por S. Exa.

será respondida oportunamente.
2a 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, uma
vez que não há matéria a ser apreciada na lê Fase.
Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto de
Lei ng 639/96. do Governador do Estado, que autoriza a
alienação de bens imóveis da RIJRALMINAS. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as
Emendas ns 1 a lo, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação com as
Emendas ns 1 a 10, da Comissão de Justiça. Continua em
discussão o Projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o
Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado- - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, dando seqüência á série de debates que se iniciou
aqui com a exposição do Deputado Anderson Adauto e
posteriormente da Deputada Maria José Haueisen, estaremos
encaminhando a discussão referente ao projeto de alienação
de bens imóveis da RURALMINAS. Estaremos fazendo aqui uma
definição e uma exposição clara e objetiva do que trata esse
projeto. Vários parlamentares tiveram a oportunidade de
tecer comentários durante o seu andamento nas Comissões, mas
outros não tiveram o mesmo privilégio, já que nem todos
participam da Comissão de Agropecuária desta Casa. Portanto,
este é o espaço onde todos obterão informações precisas a
respeito do mencionado projeto.
Passo, então, a identificar o que de fato estaremos

votando. Em primeiro lugar, o projeto tem o número 639 e
autoriza a alienação de bens imóveis da Fundação RURALMINAS.
o art. lQ desse projeto diz exatamente o seguinte: "Fica a
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Fundação Rural Mineira autorizada a alienar, observada a
legislação própria, os imóveis de sua propriedade
especificados no anexo único desta lei'. Portanto; estarei
informando a todos vocês qual é esse anexo. No art. 2p,
temos a seguinte definição para a nossa lei: 'A alienação de
que trata o artigo anterior far-se-á mediante licitação e
será precedida de avaliação a cargo de comissão designada
pelo Secretário de Estado de Recursos Humanos e
Administração". Já aprovamos aqui projetos em que se
transferia para a Secretaria de Administração todo o
patrimônio, pois ela é a responsável por examiná-lo e dar a
ele o melhor destino.
Já o art. 3g da nossa lei coloca um outro tema importante:
"0 produto da alienação, da venda de que trata esta lei
destina-se ao financiamento de projetas e atividades rurais,
bem como sua modernização técnica e administrativa." Todos
sabem da importância desse órgão para a questão agrária no
nosso Estado e do apoio técnico que essa importante
instituição tem prestado, principalmente ao homem do campo.
Entendemos que, de fato, ela necessita de recursos para dar
seqüência a seu trabalho. Concordamos com a colocação de que
esse art. 3Q realmente está correto. Aqueles bens de que o
Estado não mais necessita devem ser transferidos a outros, e
os recursos obtidos devem ser colocados à disposição para a
melhoria do atendimento.
O art. 4Q e o art. 5 referem-se à publicação da lei e,
posteriormente, á revogação das disposições em contrário,
como já é de praxe.
Vamos passar, agora, a definir os aspectos que de fato
estaremos votando, pois isso é o importante da matéria. O
primeiro imóvel está situado na Rua das Flores, em
Leopoldina, cidade do Deputado Bené Guedes, e possui 20m de
frente, confrontando pelos fundos com a Rua João Gualberto,
numa extensão de 20m; pelos lados com a Prefeitura
Municipal, numa extensão de 22,2m; e com um terreno de
propriedade presumida de Nelson Vieira Filho, numa extensão
de 29,2m, totalizando uma área aproximada de 524m2, conforme
escritura de doação publicada e lavrada no Cartório de 3
Oficio de Notas e registrada sob a matricula nQ 9.186, fls.
163, do livro 2, letra L, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Leopoldina. Esse é o primeiro imóvel do qual o
Estado tem condições de fazer a alienação.
Em segundo lugar vem um imóvel localizado na área urbana de
Itacarambi, com 3.863m2, bem maior do que o anteriormente
referido. Confronta com a Avenida Frei Arcângelo, com o
Mercado Municipal, com o córrego do Engenho, com o Grupo
Escolar Tristão da Cunha e é atravessado pela Rua Carlos
Freire da Costa, constituindo-se em duas glebas, assim
descritas. Esse imóvel, por possuir extensão maior e ao
mesmo tempo estar dentro de uma área urbana, já foi
subdividido para facilitar o deslocamento da população.
Passaremos, agora, a delimitar e a definir as duas áreas em
que foi o imóvel dividido.



303 fN
A primeira é uma área de 1.719m2, encerrada num perímetro
de 172,50m, confrontando, pelos fundos, com o córrego do
Engenho; pelos lados, com a Av. Frei Arcângelo e com a Rua
Carlos Freire da Costa- Essa á a primeira área da divisão,
separada da área que anteriormente havíamos mencionado, de
mais de 2.800m2.
Á segunda é uma área de 2.144m2. Se a adicionarmos à área
anteriormente mencionada por nós, chegaremos, então, ao
total de 3.863m2, que é exatamente a área global sobre a
qual estamos aqui falando. Essa área está encerrada num
perímetro de 210,50m, confrontando, pelos fundos, com o
córrego do Engenho; pelo lado, com a Rua Carlos Freire da
Costa; e pela frente, com a área do município. Tudo isso
está registrado sob a matricula ng 3.767, fl. 180, do livro
II, letra M, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Itacarambi. Então, o Estado tem total tranqüilidade para
fazer a alienação, pois está tudo legalizado, tudo
registrado. Não teremos nenhum problema com esse processo de
alienação, visto que os imóveis se encontram perfeitamente
cadastrados e registrados. Está tudo certo, tudo pago.
Então, a RURÁLMINAS terá total tranqüilidade para
desenvolver esse trabalho.
Falaremos agora do terceiro imóvel, sobre o qual estamos

aqui discutindo, e quero dizer que aprovaremos esse projeto,
pois achamos que ele é muito importante. A terceira área é a
Quadra nQ 199, que contém 20 lotes de 12m por 30m cada,
perfazendo a área total de 7.200m2. Tudo isso situado no
loteamento Bairro Cidade Jardim, que fica na cidade de
Pirapora, cidade de nosso Vice-Presidente, Deputado
Wanderley Ávila, que hoje não pôde estar aqui conosco, mas
que poderia falar até melhor do que nós a respeito desse
assunto. De qualquer maneira, aqui estamos relatando e aqui
estaremos, dentro de nossas limitações, dando algumas
informações a respeito desse loteamento. Ele fica na Rua H,
na cidade de Pirapora, como já havíamos mencionado.
o Deputado Alencar da Silveira Júnior conhece muito bem
Pirapora; já esteve visitando a cidade, comendo um peixe ás
margens do rio São Francisco e, possivelmente, também
conhece o Bairro Cidade jardim. E exatamente sobre esse
loteamento que estamos aqui discutindo, nobre Deputado.
o loteamento confronta, pela frente, com a Rua H; na
extensão de 120m pela direita, com a Rua L; na extensão de
60rn pela esquerda, com a Rua N; na extensão de 120m pelos
fundos, com a Rua G. Tudo isso está registrado sob a
matricula nQ 12.304, do livro II, letras AR, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Pirapora.
Esse é, então, o terceiro imóvel que consta na matéria que
estaremos votando, e é exatamente por isso que estamos
tentando clarear e explicar a situação, para que todos
possam ter tranqüilidade de votar essa matéria, que
entendemos ser extremamente importante.
Trabalharemos, agora, com a quarta área, do quarto imóvel,

que também se localiza no Município de Pirapora. O terceiro
e o quarto imóvel estão situados no Município de Pirapora. A
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quarta área também se localiza na quadra 190, sã que 190-A.
Essa área é um pouco menor que a anterior, possui apenas
952m2; tem forma triangular e se situa também nó bairro
Cidade Jardim.
Não me alongarei nisso, porque já havíamos trabalhado e
identificado todas essas áreas, que acho extremamente
importantes.
Vamos agora falar sobre a quinta área, que também se
localiza no Município de Pirapora. A RURÁLMINAS possui
grandes áreas naquele município, e a quinta área está
situada na quadra 184, também no bairro Cidade Jardim. Temos
ai um total de área de 7.200rn2, um espaço considerável. Essa
área está totalmente legalizada, com registro no cartório do
Município de Pirapora, sob a matricula nQ 12.303, do livro
2, letra AR.
À sexta área que estamos concedendo à RURALMINAS para que
ela possa alienar está situada na cidade de Oliveira, onde o
ilustre Deputado Ronaldo Vasconcelios é majoritário e tem
feito um grande trabalho. A área situada nesse município é
de 1.500m2 e fica nas imediações do matadouro municipal, na
Rua Cel. Benjamim Guimarães. Como já havia mencionado
anteriormente, também na cidade de Oliveira tudo está
totalmente registrado sob a matricula nQ 6.517, no Cartório
do lQ Oficio de Registro de Imóveis do Município de
Oliveira.
A sétima área está situada no Alto Paranaiba, uma região
extremamente importante, que é coordenada e conduzida
brilhantemente pelas cidades de Patos de Minas e Patrocínio.
Essa sétima área fica exatamente no Município de Rio
Paranaiba, uma cidade muito bonita. Esse terreno, cujo
número é 119-A, é uma gleba do Plano de Desenvolvimento do
Alto Paranaiba, que foi implementado há muito tempo. Está
situado na fazenda de São José da Lagoa, no Município de Rio
Paranaiba, registrado sob a matricula nQ 792, no livro II,
letra RG, no cartório de imóveis do Município de Rio
Paranaiba.
A outra área também se localiza no Alto Paranaiba, no
Município de Coromandel, uma cidade onde o povo trabalha, e
muito, para o desenvolvimento do nosso glorioso Estado.
Gostaríamos de mencionar que, pessoalmente, conhecemos esse
imóvel, essa área, já que conhecemos muito bem a cidade. E
um prédio residencial urbano, com área de 288,97m2, situado
na Av. Governador Israel Pinheiro, no centro da cidade. A
área está registrada com o nQ R6-3175, no livro II, letra J,
do cartório daquela comarca. Entendemos que sua alienação é
realmente importante para a cidade de Coromandel, porque vai
contribuir para melhorar as condições da RURALMINAS e também
porque ela poderá ser mais bem aproveitada.
A nona área também está no Município de Coromandel
Localiza-se. também, na Av. Governador Israel Pinheiro. E
uma área pequena, onde está construída uma casa de apenas
três cômodos, que mede 29,25m2 e está registrada com o n
R4-6368, no livro II, letra A. Como já fiz um esclarecimento
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sobre a cidade de Coromandel, não há necessidade de repeti-
lo. -
Vamos agora à décima área, que se localiza no Município de
Diamantina. O Deputado Carlos Pimenta conhece bem aquela
gloriosa cidade. Trata-se de um prédio residencial urbano,
com área de 345m2, composto por dois pavilhões e uma série
de outras benfeitorias. Está registrado com a ng 2.085, no
livro II do cartório daquela linda cidade.
Chegamos á lia área, mas faço um alerta, pois o meu tempo
está-se esgotando: não se preocupem, porque outros
parlamentares estarão detalhando área por área, para que
ninguém tenha problema na hora da votação; estarão
intervindo, contribuindo, informando, para que esta Casa
possa mostrar que sempre vota esclarecida, que vota
realmente informada sobre o que está votando. Estamos aqui
contribuindo, dando informações pormenorizadas sobre todas
as áreas que o Estado pretende alienar, para que possamos
auxiliar a querida RURAL.MINAS no atendimento ao homem do
campo, que é sua prioridade.
Estamos para receber trabalhadores rurais que estão
chegando de uma caminhada maravilhosa e que querem,
realmente, uma RURÂLMINAS eficiente, com apoio e assistência
para crescer. Agradecemos a atenção de todos e, durante o
encaminhamento da votação, voltaremos para, mais uma vez,
dar a nossa contribuição com referência a esse importante
projeto. Muito obrigado
O Deputado Emano Batista - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, em nossa tarefa diária, em nosso mister de
parlamentares, cumpre-nos criar meios para a eficaz
administração da "res Jlpublica", tanto quanto aplaudir as
medidas oficiais de saneamento, aqui e em qualquer parte do
País. Afinal, essa é a vocação do poder público, em qualquer
escalão.
Não podemos, todavia, ficar inertes diante de procedimentos

espúrios, incompatíveis com o exercício da autoridade e que
se assemelham à barbárie.
Ocorrem fatos - melhor seria que não ocorressem - que
merecem e até mesmo exigem a nossa critica incisiva,
particularmente quando um serviço é realizado com
imperfeição ou, pior ainda, com a prática de abusos ou
violência.
O Governo tem a obrigação moral de trabalhar e,
logicamente, de conceber os meios para tal, mas nem por isso
deve ou pode permitir que os seus agentes ajam de forma
incompatível com os foros de civilidade.
Inspirado nessa tese preambular, venho fazer aqui a

denúncia de um fato que tem trazido apreensão e, até mesmo,
pavor aos nossos pacatos coestaduanos que residem nas
regiões limítrofes entre Minas e Espírito Santo.
Temos recebido seguidas e infelizes noticias de que a
policia capixaba, a pretexto de patrulhar a fronteira,
fiscalizar o transporte de mercadorias e evitar contrabando,
tem se excedido e extrapolado o cumprimento de seu dever e
tem provocado, com uma freqüência inquietante, incidentes
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com os viajantes que cruzam os limites entre os dois
Estados.
Policiais não fardados, não identificáveis à primeira

vista, à noite - facilmente confundiveis com os marginais
que, comumente, assaltam nas rodovias -, tentam, sem
critérios, deter veículos em trânsito a todo custo,
inclusive usando o recurso extremo de atirar logo contra os
que passam, mas obviamente sem saber de quem se trata, se de
pessoas de bem ou de bandidos.
E um contrasenso repugnante admitir que um viajante, altas
horas da noite, tenha que parar o seu carro para
desconhecidos fora de um posto de guarda. Nem a farda
autoriza, uma vez que, não raro, assaltantes se apresentam
com aparência de autoridades.
Sr. Presidente, senhores Deputados e senhoras Deputadas, na
noite de 5 para 6 deste mês, dois jovens, filhos de famílias
conceituadas em Mantena, viajavam de carro para Barra do São
Francisco, no Espirito Santo.
Em lugar ermo da estrada, pessoas à paisana, fortemente
armadas, deram sinal para que parassem. Como era de se
esperar, não pararam e, logo à frente, dois indivíduos
metralharam o seu carro. Não morreram por milagre.
Soube-se logo tratar-se da Policia capixaba, que guarnecia

o local de fiscais no encalço de sonegadores.
Ora, não sou contra o Governador do Estado do Espirito
Santo cobrar impostos, aumentar sua arrecadação. E justo
fazê-lo, principalmente levando-se em conta que não paga os
seus funcionários desde janeiro. Todavia, valer-se dessa
evasiva para justificar a agressão que fazem, o terror que
imprimem e o risco de vida a que são submetidos os viajantes
da fronteira é desumano, é imoral, é cruel.
Esse é um risco ao qual o Governador capixaba não tem o

direito de os expor. Imagino, pelo que me dizem do Sr. Vitor
Bouaiz, que ele não sabe da ocorrência de tais absurdos.
Que a policia faça a sua vistoria, a sua fiscalização, que

exija documentos, que mantenha a ordem como é seu dever, mas
que se contenha nos limites da sobriedade, primeiro
claramente se identificando, depois se limitando a trabalhar
com a ponderação da verdadeira autoridade e com o
descortinio de quem pretende, de fato, encontrar soluções.
A mera demonstração de força cai no vazio por sua própria
iniqüidade e, antes de conduzir à ordem, leva ao caos.
E, pois, sob essa inspiração que pretendo pleitear nesta
Casa, como de fato o faço na forma regimental, que seja
enviado oficio ao Governador do Espirito Santo, manifestando
nosso repúdio pelos excessos que estão sendo cometidos pela
Policia de Fronteira, afrontando-se os princípios de
civilidade e contrariando, é claro, o bom e tradicional
convívio entre os povos dos dois Estados.
Por essa razão, Sr. Presidente, trago à apreciação de V.
Exa. e da Casa o seguinte requerimento: ( Lê:)
"Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais:



O Deputado que abaixo se subscreve vem, na forma
regimental, requerer de V. Exa. - que, cumpridas as
formalidades de praxe, se digne de oficiar ao Governo do
Estado do Espírito Santo sobre o nosso repúdio aos excessos
que vem cometendo a Polícia capixaba de fronteira, entre as
nossas unidades federativas, comprometendo a tradicional
amizade, identificação e harmonia que sempre reinou entre
nossas comunidades, pelo que se pede e espera sejam tomadas
as medidas saneadoras cabíveis e na forma de estilo, o que
manterá a ordem e o costumado e fundado bom nome dos seus
policiais-"
Era o que tinha a dizer e a requerer, Sr. Presidente.

Questão de Ordem
o Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, como V. Exa. -
pode notar, não há" quorum" para a continuação dos nossos
trabalhos, motivo pelo qual peço o encerramento da reunião.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de "quorum" para a continuação de nossos
trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados para
a ordinária deliberativa de logo mais, às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada, e para a extraordinária de hoje,
às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se
a reunião-
* - Sem revisão do orador.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 17 DE ABRIL DE 1996

ATAS

ATA DA 599 REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 15 DE ABRIL DE 1996

Presidência do Deputado Sebastião Navarro Vieira
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): 1? Fase: Atas - Correspondência: Mensagens ns
98 a 100/96 (encaminham, respectivamente, os Projetos de Lei
ns 745, 746 e 747/96), do Governador do Estado; Oficias -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ns 748 e
749/96 - Comunicações: Comunicações dos Deputados Carlos
Pimenta e Paulo Schettino, da Comissão de Administração
Pública e 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 - 211 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 - Rêmolo Aloise - Maria José

Haueisen - Ermano Batista - Aílton Vilela - Anderson Adauto
- Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Clêuber Carneiro - Dimas
Rodrigues - Djalma Diniz - Geraldo Nascimento - Geraldo
Rezende - Gilmar Machado - Gil Pereira - Jairo Ataide - João
Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - Kemil
Kumaira - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz -
Sebastião Costa - 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
ã leitura da ata da reunião anterior -

1g PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
1? Fase
Atas

- A Deputada Maria José Haueisen, 22-Secretária, procede à
leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são
aprovadas sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Jorge Hannas, l-Secretário 'ad hoc', lê a

seguinte correspondência:
MENSAGEM NQ 98196'

Belo Horizonte, 12 de abril de 1996.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei



;;fl
incluso, que autoriza o Poder Executivo a aderir ao Programa
de Apoio á Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados e dá
outras providências. -
A adesão ao Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
Fiscal de Estados, proposto pelo Conselho Monetário
Nacional, propiciará ao Estado meios para a implantação de
medidas visando ao saneamento financeiro do setor público, a
obtenção de linhas de crédito especialmente destinadas a
esse fim, e a transformação em dívida fundada dos
empréstimos por antecipação de receita orçamentária.
Cabe-me dizer que o programa de ajuste, agora adotado pelo
Conselho Monetário Nacional, vem somar-se aos esforços de
meu governo, orientados no sentido da firme implementação
das reformas administrativa, patrimonial e financeira do
Estado.
Por se tratar de matéria de relevante interesse, solicito a
Vossa Excelência que o projeto de lei encaminhado seja
apreciado com observância do disposto no artigo 69 da
Constituição do Estado-
Apraz-me renovar a Vossa Excelência meus protestos de
elevado apreço e distinta consideração.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI Hp 745/96
Autoriza o Poder Executivo a aderir ao Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados e dá outras
providências.
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a:
- aderir ao Programa de Apoio á Reestruturação e ao

Ajuste Fiscal de Estados de que trata o voto nQ 162/95 ao
Conselho Monetário Nacional;
II - aditar o contrato de refinanciamento de que trata a

Lei Federal nQ 8.727, de 5 de novembro de 1993, de forma a
assegurar o dispêndio de até 11% (onze por cento) da receita
liquida real do Estado no pagamento das dividas
ref i nanc i adas;
III - negociar junto à rede bancária a transformação em

divida fundada do saldo devedor existente em 30 de novembro
de 1995, relativo aos empréstimos tomados pelo Estado em
antecipação de receita orçamentária.
Art. 2 - Fica o Poder Executivo autorizado a contrair
junto à Caixa Econômica Federal, com garantia do Tesouro
Nacional, empréstimo até o valor de R$400.000.000,00
(quatrocentos milhões de reais) nas linhas de crédito
previstas no voto ng 162/95 do conselho Monetário Nacional e
a oferecer ao garantidor, como contragarantia, os recursos
provenientes da arrecadação do Imposto sobre Operações
Relativas á Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS - e das cotas do Fundo de Participação
dos Estados - FPE -, bem como outras garantias em direito
admitidas.
Parágrafo único - Os recursos provenientes do empréstimo de
que trata este artigo serão destinados ao pagamento de
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débitos em atraso e ao ajuste fiscal e saneamento financeiro
estadual.
Art. Sç - A partir da proposta orçamentária para o
exercido de 1997, o orçamento anual do Estado consignará
verbas próprias para a amortização das prestações do
principal e o pagamento dos acessórios do empréstimo de que
trata o artigo anterior.
Art. 4 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial no valor necessário ao adimplemento, no corrente
exercido, das obrigações que resultarem da operação de
crédito prevista no artigo 2Q desta lei, observadas as
disposições da Lei Federal ng 4.320. de 17 de março de 1964.
Art. 5 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir da data da
realização da operação de crédito de que trata o artigo 2Q.
Art. 59 - Revogam-se as disposições em contrário,"
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e
Fiscalização Financeira, para parecer, nos termos do art.
195. c/c O art. 220, do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM Ng 99/96v
Belo Horizonte, 15 de abril de 1996.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, paa exame
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de
lei que altera a estrutura orgânica da Secretaria de Estado
de Habitação e dá outras providências -
0 projeto de lei em apreço tem por objetivo assegurar,
mediante a reestruturação da Secretaria de Estado da
Habitação, os mecanismos necessários à maior eficácia de sua
missão institucional.
A medida faz parte do plano de racionalização
administrativa proposta pelo meu Governo no sentido da
modernização dos serviços públicos.
Vale ressaltar que a proposta propiciará, sem prejuizo das
atividades da Secretaria, considerável redução na hierarquia
dos cargos de provimento em comissão da mencionada
Secretaria.
Solicitando que o projeto de lei seja examinado em regime
de urgência, nos ternos do artigo 69 da Constituição do
Estado, sirvo-me do ensejo para reiterar a Vossa Excelência
meus protestos de estima e consideração.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI No 746195
Altera a estrutura orgânica da Secretaria de Estado da
Habitação e dá outras providências
Art. 1 Q - A Secretaria de Estado da Habitação passa a ter a
seguinte estrutura orgânica:

- Gabinete;
II - Assessoria Técnica;
III - Assessoria de Planejamento e Coordenação:
111-a) Centro de Planejamento e Orçamento;
III-b) Centro de Racionalização e Informação;
IV - Superintendência de Administração e Finanças:



311

1V-a) Diretoria de Pessoal;
IV-b) Diretoria Operacional;
IV-c) Diretoria de Contabilidade e Finanças;
IV-d) Diretoria de Controle Interno;
V - Superintendência Habitacional
V-a) Diretoria de Políticas Habitacionais;
V-b) Diretoria de Projetos Habitacionais;
VI - Superintendência de Infra-Estrutura e Desenvolvimento

Urbano:
VI-a) Diretoria de Infra-Estrutura;
VI-b) Diretoria de Desenvolvimento Urbano;
VII - Superintendência de Programas Especiais e

Emergenciais.
Parágrafo único - A descrição e a competência das unidades

administrativas mencionadas neste artigo serão estabelecidas
em decreto.
Art. 2Q - Fica transformado em 1 (um) cargo de Assessor-
Chefe, código M-24, Símbolo AH-24, 1 (um) cargo de Diretor
II, código DR 05, observado o disposto no Decreto nQ 37.711,
de 29 de dezembro de 1995-
Art. 3g - Ficam extintos os cargos de provimento em
comissão, a seguir relacionados, do Quadro Especial de
Pessoal da Secretaria de Estado da Habitação:

- 4 (quatro) cargos de Diretor 1, código MG-06, símbolo
OR 06;
II - 3 (três) cargos de Assessor II, código MG-12, símbolo

AO 06;
III - 1 (um) cargo de Assistente de Gabinete, código EX 42,

símbolo liA;
IV - 2 (dois) cargos de Assessor 1, código AS 01, símbolo

lOA;
V - 2 (dois) cargos de Oficial de Gabinete, código Ex 02,
símbolo 94;
VI - 8 (oito) cargos de Assistente Administrativo, código
EX 06, Símbolo 9A;
VII - 6 (seis) cargos de Secretário Executivo, código Ex

08, símbolo SÃ;
VIII - 1 (um) cargo de Supervisor III, código CH 03,

símbolo lOA;
IX - 1 (um) cargo de Assistente Auxiliar, código EX07,

símbolo SA.
Art. 4g - Fica transformado em 1 (um) cargo da classe de
Assessor de Assuntos Habitacionais, código MG-42, símbolo
AH-42, 1 (um) cargo da classe de Diretor II, código MG-05
(DR-05), com o mesmo fator de ajustamento 1,1000, observado
o disposto no artigo 2Q do Decreto nQ 37.711, de 29 de
dezembro de 1995.
Art. Sg - Fica incluída no Grupo de Assessoramento
(Superior) de que trata o Anexo do Decreto nQ 37.711, de 29
de dezembro de 1995, a classe de Assessor de Assuntos
Habitacionais, código MG-42, símbolo AH-42.
Art. 6Q - Os cargos extintos ou transformados nos termos
desta Lei observado o disposto no Decreto nQ 37.711, de 29
de dezembro de 1995, serão identificados em decreto.
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Art. 7Q - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrario."-
- 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.

:e-]o

 Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM No 100/96'

l Horizonte, 15 de abril 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 dispõe sobre a reorganização da
Secretaria de Estado da Cultura e dá outras providências.
A medida dá continuidade ao programa prioritário proposto
pelo meu Governo da racionalização da estrutura de
organização administrativa do Poder Executivo, de forma a
colocá-la em níveis hierárquicos reduzidos, tornando-a mais
eficiente no desenvolvimento das atividades em cada área de
atuação especifica.
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 Hp 747/96
Dispõe sobre a reestruturação da Secretaria de Estado da

Cultura e dá outras providências.
Capitulo 1

Da Secretaria de Estado da Cultura
Seção 1

Da Finalidade e da Competência
Art. l - A Secretaria de Estado da Cultura tem por
finalidade propor, coordenar, executar e acompanhar a
política estadual de cultura, competindo-lhe:

- fomentar e divulgar a cultura mineira em todas as suas
expressões e em sua diversidade regional, promovendo a
circulação de bens culturais;
II - elaborar e executar planos, programas e projetos de
pesquisa, documentação e divulgação das manifestações
culturais;
III - promover a preservação do patrimônio cultural,

histórico e artístico do Estado, incentivando o seu uso e a
fruição pela comunidade;
IV - promover ações Que visem a estimular o surgimento e o

desenvolvimento de vocações artísticas;
V - estimular a pesquisa e a criação artística, promovendo
a sua veiculação;
VI - apoiar e promover a instalação e a atuação de
bibliotecas, museus, teatros e outras unidades culturais;
VII - promover a formação, o aperfeiçoamento e a

qualificação de técnicos e agentes culturais;
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VIII - articular-se com órgãos e entidades oficiais e
agentes diversos da comunidade, bem como relacionar-se com
instituições nacionais, estrangeiras e internacionais, com
vistas ao intercâmbio e cooperação culturais;
IX - incentivar a aplicação de recursos públicos e privados

em atividades culturais, promovendo e coordenando a sua
captação.

Seção II
Da Estrutura Orgânica

Art. 2o - A Secretaria de Estado da Cultura tem a seguinte
estrutura orgânica:

- Gabinete;
II - Assessoria de Planejamento e Coordenação:
II.a) - Centro de Racionalização e Informação;
11W) - Centro de Planejamento e Orçamento;
III - Superintendência de Administração e Finanças:
IIr.a) - Diretoria de Pessoal;
IIr.b) - Diretoria Operacional
III.c) - Diretoria de Contabilidade e Finanças;
IV - Superintendência de Ação Cultural:
IV.a) - Diretoria de Desenvolvimento Cultural e Ação

Regionalizada;
IV.b) - Diretoria de Pesquisa, Informação Cultural e

Divulgação;
Iv.c) - Diretoria de Projetos e Atividades Especiais;
V - Arquivo Público Mineiro:
V.a) - Diretoria de Arquivos Permanentes;
Vai) - Divisão de Documentos Escritos;
V.a2) - Divisão de Documentos Fotográficos, Iconográficos,

Cartográficos e Audiovisuais;
V.b) - Diretoria de Gestão de Documentos;
Vb.l) - Divisão de Arquivos Intermediários;
V.b.2) - Divisão de Integração Sistémica;
Vc) - Diretoria de Acesso a Informação e Pesquisa;
V.c.i) - Divisão de Consulta;
V.c.2) - Divisão de Bibliotecas e Publicações Oficiais;
V.c.3) - Divisão de Pesquisa e Promoções Culturais;
V.d) - Divisão de Conservação de Documentos;
VI - Superintendência de Bibliotecas Públicas:
VI.a) - Diretoria de Regionalização da Ação Bibliotecária;
VI.a.l) - Divisão de Biblioteca-Pólo e Bibliotecas
Municipais;
VI.a.2) - Divisão de Pesquisa e Apoio Técnico;
VI.b) - Diretoria de Extensão;
VI.b.i) - Divisão de Multimidia;
VI.b.2) - Divisão de Carros-Biblioteca e de Caixas-

Estantes;
VI.b.3) - Divisão de Bibliotecas Comunitárias;
VI.c) - Biblioteca Pública Estadual "Luiz de Bessa';VI..c.I)
- Divisão de Coleções Especiais;
VI.c.2) - Divisão de Referência e Estudos;
VLc.3) - Divisão de Empréstimos;
VI.c.4) - Biblioteca Infantil e Juvenil;
VI.c.5) - Divisão de Braille;
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VI.d) Diretoria de Processamento e Informatização;
VI.d.1) - Divisão de Seleção, Aquisição e Registro;
VJ.d.2) - Divisão de Tratamento da Informação; -
VI.d.3) - Divisão de Preparação e Reparação;
VI.e) - Hemeroteca Pública de Minas Gerais;
VI.e.1) - Divisão de Recolhimento e Processamento Técnico;
VI.e.2) - Divisão de Consultas e Informação;
VII - Superintendência de Museus:
VII.a) - Diretoria de Museologia;
VII.a.l) - Divisão de Pesquisa e Documentação;
VII.b) - Diretoria de Conservação e Restauração;
VIr.c) - Museu Mineiro;
VIJ.d) - Museu Casa Guignard - Ouro Preto;
VII.e) - Museu Casa Guimarães Rosa - Cordisburgo;
VII.f) - Museu Casa Alphonsus de Guimaraens - Mariana;
VIII - Superintendência de Publicações e do Suplemento
Literário de Minas Gerais:
VIII.a) - Diretoria de Edição;
VIIL.b) - Diretoria de Difusão.

- Capitulo II
Dos órgãos subordinados e entidades vinculadas

Art. S - Integram a Secretaria de Estado da Cultura:
- por subordinação: Conselho Estadual de Cultura:

LI - por vinculação:
a) - Fundação Clóvis Salgado;
b) - Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico

de Minas Gerais - IEPHA - MG;
C) - Fundação de Arte de Ouro Preto - FAOP;
d) - Fundação TV Minas - Cultural e Educativa.

Capitulo III
Dos Cargos

Art. 4g - Ficam extintos os cargos de provimento em
comissão, constantes no Anexo desta lei, do Quadro Especial
da Secretaria de Estado da Cultura-
Art. s - Fica transformado em 1 (um) cargo de Assessor-
Chefe, código MG24, Símbolo AH-24, 1 (um) cargo de Diretor
II, código MG05, Símbolo DR-05, lotado na Secretaria de
Estado da Cultura, observado o disposto no artigo 2Q do
Decreto flQ 37.711, de 29 de dezembro de 1995.

Capitulo IV
De Disposições Finais

Art. 6 - A descrição e a competência das unidades
administrativas previstas no artigo 2g, como ainda a
identificação dos cargos a que se referem os artigos 4Q e SQ
serão feitas em decreto.
Art. 7 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 8Q - Revogam-se as disposições em contrário.

ANEXO
(a que se refere o art 4g da Lei -n

 
de de de

1996)
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA



1 CARGO ICÓDIGO ISÍMBOLO INÚMERO 
-

Diretor II
Diretor 1
Assessor II
Assistente de
Gabinete
Supervisor III
Supervisor II
Assistente
Administrativo
Supervisor 1
Assistente Auxilia
Secretário
Executivo

MG-05 DR_05*
MG-06 DR_06*
MG-12 AD_12*

EX-42 11/A
CH-O3 lo/A
CH-02 9/A

EX-06 9/A
CH-01 8/A

EX-07

Ex-OS 8/A

01
03
02

07
15
20

03
01

8/A 11

11

* Art. 2Q/Decreto flQ
- Publicado, vai o

Administração Pública
parecer, nos termos
Regimento Interno.

37.711/95'
projeto ás Comissões
e de Fiscalização
do art. 195, c/c

de Justiça, de
Financeira para

art 220, do

* - Publicado de acordo com o texto original.
OF 1 CI OS

Do Governador do Estado, prestando esclarecimentos sobre a
postura adotada por seu Governo diante da questão do Grupo
Mendes Júnior, em atenção a requerimento do Deputado João
Leite. (- Anexe-se ao Requerimento ng 910/95.)
Do Sr. Adilson Washington Greco, Prefeito Municipal de
Piracema, informado, em atenção a requerimento da CPI do
VAF, que o Sr. Aureliano Marcos do Espirito Santo foi
contratado por aquela Prefeitura para prestar serviços no
acompanhamento da coleta dé dados, da análise de informações
e da apuração do Valor Adicional Fiscal, no período de 1994
e 1995. (- A CPI do VAF.)
Do Sr. Waldemar Souza Franco, Prefeito Municipal de

Andradas, informando, em atenção a requerimento da CPI do
VAF, que, de 1989 a 1993, o advogado Alfredo Sibila Filho
foi o responsável pela apuração do Valor Adicionado Fiscal
no Município de Andradas e que, de 1994 a 1995, a
responsabilidade era de funcionários daquela Prefeitura. (-
A CPI do VAF.)
Da Sra. Marilene de Castro André Reis, Presidente da

Fundação Helena Antipoff, encaminhando cópia do relatório de
atividades dessa entidade, referente a 1995.
Do Sr. Roberto Borges Martins, Presidente da Fundação João

Pinheiro, encaminhando, a pedido do Deputado Marcos Helênio,
cópia de documento contendo informações acerca da
contratação de pessoal feita por aquela entidade a partir de
1Q/1/95.
Do Sr. Antônio Luiz Musa de Noronha, Diretor da
Superintendência Central de Orçamento da Secretaria do
Planejamento, encaminhando exemplar dos Orçamentos Fiscal e
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de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, para o
exercício de 1996.
De servidores da Escola Estadual Presidente Tancredo Neves,

de Teófilo Otôni, solicitando seja rejeitado o inciso XXIV
do contrato firmado entre o Governo do Estado e a Caixa
Econômica Federal o qual se refere à redução para 5% do
qüinqüênio a que faz jus o servidor estadual. (- Anexe-se ao
Projeto de Resolução nQ 699/96 e ao Requerimento n
1.134/96.)
Do Sr. Amando Prates, Presidente da Associação Mineira do

Ministério Público, encaminhando exemplares de publicações
dessa entidade e material relativo a atividades culturais
por ela desenvolvidas.
Do Sr. Herbert de Souza, agradecendo convite formulado por
esta Casa, a partir de requerimento do Deputado Almir
Cardoso, para discorrer sobre o trabalho que vem
desenvolvendo junto à sociedade brasileira, e comunicando
que se encontra impedido de viajar, por recomendação médica.
(- A Comissão de Agropecuária.)

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, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI NQ 748196

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Alvinópolis parte do imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Alvinópolis área de 2.352,49m2 (dois mil
trezentos e cinqüenta e dois virgula quarenta e nove metros
quadrados), referente a parte do imóvel situado na Praça
Getúlio Vargas, na Vila Major Ezequiel, constituído de
terreno de 5.000m2 (cinco mil metros quadrados), de forma
triangular, com as seguintes confrontações: na extensão de
lOOm (cem metros), com a Rua Governador Valadares; na
extensão de 95m (noventa e cinco metros), com a Rua Santo
Antônio; e, na extensão de 105m (cento e cinco metros), com
uma rua sem denominação, conforme Escritura Pública nQ 422,
registrada a fls. 71 do Livro 2-C de registro geral do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alvinópolis.
Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste

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

publicação-
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Antônio Roberto
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Justificação: Â área objeto da doação a que se refere a
propositura é parte do terreno onde se localiza a Escola
Estadual Desembargador Barcelos Correa e encontra-sê ociosa,
conforme Parecer nQ 2/96, da 33a Superintendência Regional
de Ensino de Ponte Nova.
Por outro lado, a direção da Escola Estadual e os demais

membros do Colegiado Escolar são favoráveis á doação, visto
que a conservação e a manutenção do terreno são muito
onerosas. Além do mais, com a construção da praça, a parte
de urbanização se complementará, facilitando o acesso à
própria escola.
Entendemos, portanto, que os benefícios decorrentes da

doação pretendida são de importância significativa para toda
a comunidade local.
- 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 749196
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Patrocínio -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Patrocínio área de 2M00m2 (dois mil metros
quadrados), situada no lugar denominado Ipanema, na Fazenda
do Esmeril, confrontando com propriedade de Cirino José dos
Reis e com os seguintes limites: SOm (cinqüenta metros) pela
frente. SOm (cinqüenta metros) pelo fundo. 40m (quarenta
metros) pelo lado direito e 40m (quarenta metros) pelo lado
esquerdo, conforme a escritura pública de doação nQ 16.362,
registrada a fls. 174 do livro 3-V do Cartório do Registro
de Imóveis da Comarca de Patrocínio.
Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput' deste
artigo destina-se à construção da sede do Conselho de
Desenvolvimento Comunitário da Fazenda Esmeril.
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 parágrafo único
do artigo anterior.
Art. SQ - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Romeu Queiroz
Justificação: Trata a proposição de regularizar a situação

em que se encontra o referido Conselho, que vem funcionando
há mais de três anos no prédio onde funcionava a Escola
Rural Leão XIII, amparado em termo de permissão de uso
lavrado pela Prefeitura Municipal de Patrocínio.
Vale lembrar que a doação pretendida irá possibilitar a
ampliação desse prédio, de maneira que os moradores possam
contar com maior eficiência e comodidade nos trabalhos que a
entidade desenvolve-
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- 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.

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações dos Deputados
Carlos Pimenta e Paulo Schettino, da Comissão de
Administração Pública e 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.

2a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos para a 1
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.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que, conforme o disposto

no art. 209 do Regimento Interno, inicia-se hoje, dia 15,
encerrando-se dia 17, o prazo de três dias para
apresentação de emendas á Proposta de Emenda à Constituição
nQ 25/96, do Deputado Marcos Helênio e outros, que suprime o

2p do art. 67 da Constituição do Estado.
Leitura de Comunicações Apresentadas

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Carlos Pimenta - falecimento do jornalista Cláudio Vieira; e
Paulo Schettino - falecimento de Vandalcy dos Reis Santanna
(Ciente. Oficie-se.); pela Comissão de Administração Pública
- aprovação, na ala Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n
477/95, do Deputado Romeu Queiroz; e dos Requerimentos ns
1.072 e 1.073/96, do Deputado Durval Angelo (Ciente.
Publique-se.); e pela 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 - conclusão de seus trabalhos e
encaminhamento de relatório final de suas atividades
(Ciente. Publique-se.).
- O teor do relatório lido é o seguinte:

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA,
NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR DENÚNCIAS CONTRA A CHAMADA
"MÃFIA DO CARVÃO", QUE VEM ATUANDO PRINCIPALMENTE NO NORTE
DE MINAS
1 - Introdução
Il - Constituição e objetivos
A presente Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, criada a partir de
requerimento de 1/3 de seus membros deferido na reunião
ordinária de 8/8/95, foi constituída com o objetivo de, no
prazo de 120 dias, examinar e apurar denúncias contra a
chamada "Máfia do Carvão, que vem atuando principalmente no
Norte de Minas, bem como de apresentar sugestões para a
solução do problema.
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Reportagens veiculadas pelo jornal "Estado de Minas a
partir de 16/7/95 mostraram que a forma de circulação de
carvão no Estado vem lesando os cofres públicos em cerca de
R$200.000.000,00 por ano em ICMS, e a sua produção vem
causando dano irreparável ao meio ambiente devido á
destruição clandestina de matas nativas, principalmente no
Norte de Minas-
1-2 - Composição
Foram indicados como membros efetivos da Comissão os
seguintes Deputados: Paulo Schettino, pelo PTB; Marcelo
Gonçalves, pelo PDT; Elbe Brandão, pelo PSDB; Anderson
Adauto, pelo PMDB; Gil Pereira, pelo PP; Paulo Piau, pelo
PFL, e Marcos Helênio, pelo PT.
Em 19/8/95, instalou-se a Comissão Parlamentar de
Inquérito. Em 31/8/95, foi realizada a la reunião
preparatória, ocasião em que foram eleitos os Deputados
Paulo Schettino e Marcelo Gonçalves como Presidente e Vice-
Presidente da Comissão. respectivamente. Na mesma
oportunidade, a Deputada Elbe Brandão foi designada
relatora. Ficou decidido também que as reuniões realizar-se-
lam às quintas-feiras, às 15 horas, tendo sido fixado um
prazo inicial de 120 dias para a duração da CPI. Esgotado o
tempo, e em função da complexidade dos trabalhos, sua
vigência foi prorrogada por mais 60 dias.
1-3 - Plano de trabalho
Para proceder a um levantamento completo do problema, a
Comissão programou reuniões a fim de ouvir pessoas
interessadas em sua solução, a saber: na la reunião
ordinária, em 5/10/95: o Sr. Marco Aurélio Machado,
Presidente da ABRACAVE, a Sra. Dalce Ricas, Presidente da
AMDA, e o Sr. Willer Eustãquio Pires Vidigal, Delegado
responsável pelo inquérito.
Na 2a reunião ordinária, em 19/10/95: os Srs Afonso
Henrique Paiva Paulino. Diretor-Administrativo da
Siderúrgica Paulino Ltda. - SIDERPA -, David Márcio Santos
Rodrigues, Diretor de Proteção da Biodiversidade, José do
Carmo Neves, Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento do IEF,
Humberto Candeias Cavalcanti, Diretor de Monitoramento e
Controle , Antônio Eustáquio Oliver, Diretor de Finanças,
William Bertozzi, representante da TECNOSULF, e Ely de
Oliveira Guedes, Assessor Jurídico-Chefe do IEF.
Na 3a reunião ordinária, em 26/10/95: os Srs. Afonso
Henrique Paiva Paulino, Diretor-Administrativo da SIDERPA,
Antônio Pontes Fonseca, Presidente da CALSETE, Carlos
Mauricio Vasconcelos Gonzaga, Diretor-Presidente da
Companhia Setelagoana de Siderurgia - cOSSISA -, Roberto
Santos Viana, Presidente da Interlagos Siderúrgica Ltda.
Luciano de Melo Figueiredo, Diretor-Presidente da INSIVI,
Francisco de Paula Castro, representante do Superintendente
da Minas Gerais Siderurgia Ltda. - MGS - e ITÂMINAS, Jadir
Moreira Barbosa, Presidente da COIRBA Siderúrgica Ltda. , e
William Bertose Domas, representante da TECNOSULF.
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Na 42 reunião ordinária, em 23/11/95: o Sr. Arlen de Paulo
Santiago Filho, Presidente da Associação dos Municípios da
Área Mineira da SUDENE-AMANS.
Na Sa reunião ordinária, em 7/12/95, o Sr. Presidente,
Deputado Paulo Schettino, comunicou a aprovação pelo
Plenário do requerimento da Deputada Elbe Brandão, que
solicitou prorrogação por mais 60 dias do prazo de
funcionamento da Comissão. A Deputada apresentou também
requerimento solicitando fossem convidadas a prestar
esclarecimentos á Comissão as seguintes pessoas: o Sr.
Carlos Augusto da Silva, o Sargento-Florestal Eustáquio da
Conceição, os Srs. Waldir Macedo. Diretor do Instituto de
Pesos e Medidas, e Milton Moreira Chaves, Comandante da 3
Companhia da Policia Florestal.
Na 6a reunião ordinária, em 29/2/96, decidiu-se convidar os
Srs. Waldir Macedo e Carlos Augusto Silva para prestarem
depoimento na reunião marcada para o dia 14/3/96; e o Ten-
Cel. PM. Milton Moreira Chaves e o Sargento Eustãquio
Conceição Ferreira, no dia 21/3/96.
Na 7a reunião ordinária, em 14/3/94: o Sr. Waldir Macedo,

Diretor Técnico do Instituto de Pesos e Medidas.
Na 8g reunião ordinária, em 21/3/96: o Ten.-Cel. Milton
Moreira Chaves, Comandante do lOQ Batalhão da Policia
Militar de Montes Claros.
II - Síntese das reportagens veiculadas pela imprensa
As irregularidades envolvendo a produção e comercialização
do carvão vegetal no Estado estão sendo denunciadas pela
imprensa desde 1993.
Minas possui o maior parque siderúrgico do Pais, consumindo
cerca de 93.80% do carvão produzido.
Com a promulgação da Constituição do Estado em 1989, passou

a ser atribuição municipal a distribuição das notas fiscais
para a circulação do carvão. A Secretária de Estado da
Fazenda repassou aos municípios, nominalmente, os talonários
das notas fiscais, atendendo ao disposto no art. 147 da
Carta mineira.
Em 1992, a Secretaria de Estado da Fazenda identificou

esquema de venda de notas fiscais falsas responsável por
grande prejuízo em ICMS na comercialização do carvão vegetal
em Minas. Alguns motoristas que transportavam carvão com
notas fiscais falsas foram autuados em flagrante e alguns
inquéritos foram abertos.
"Em um dos processos, Antônio de Souza Ferrais, dono de uma

carga de carvão acobertada com nota fiscal falsa, declarou
que todas as siderurgias que conhece - com exceção de duas,
Mannesmann e Cosigua - recebem carvão vegetal com nota
fiscal inidõnea, ou sem nota fiscal . . . " ("Estado de Minas",
28/5/93, caderno de Economia, p . 6.) A mesma pessoa declarou
ainda que as notas fiscais falsas eram adquiridas,
principalmente, em Sete Lagoas e em dois postos de gasolina
da cidade de Três Marias.
O ICMS do carvão é diferido, ou seja, só é recolhido na
comercialização de ferro-gusa. Para que os municípios
produtores de carvão aumentem o índice do Valor Adicional



Fiscal - VAF -, são necessárias informações corretas das
siderurgias sobre a origem e a quantidade de carvão que
consomem. Além das notas fiscais falsas, a falta de
estrutura das Prefeituras no controle e na emissão delas e a
falta de contato com as siderurgias para se obterem cópias
de tais notas, que as municipalidades lançavam como sendo
de sua cidade, impediam um controle do município e da
Fazenda para a distribuição do ICMS.
'São João do Paraíso é exemplo da discrepãncia entre a

produção de carvão e o recebimento de ICMS por um município.
Ele produz em torno de 50.000m de carvão (714 caminhões de
70rn3) por mês. Com o preço do metro cúbico a R$22.00 (o
carvão de mata nativa, mais pesado, tem cotação maior) essa
produção daria R$1.100.000,00.
Entretanto, com o indice VAF de 0,02917, São João do
Paraíso recebeu de ICMS, em março, R$25.525,00, pouco mais
de 2% do faturamento estimado do município com o carvão em
um mês.'
("Estado de Minas", 28/5/93, caderno de Economia, p.6.)
A partir de 1993, o JEF, órgão responsável pelo controle da
produção e consumo de matéria prima florestal, instituiu,
seguindo a Lei Florestal, a Guia de Controle Ambiental - GCA
- e o Selo Ambiental Autorizado - SAA - para o transporte
de carvão.
Assim, o transporte de carvão vegetal no Estado só seria

possível se feito com a GCA, que só teria validade se o SAA
emitido pelo IEF estivesse fixado nela.
Para conseguir o selo, o produtor de carvão deveria

apresentar uma série de documentos ao escritório do IEF mais
próximo e solicitar uma vistoria do técnico do órgão. Após a
vistoria, seria entregue ao produtor o laudo de rendimento,
contendo o volume estimado de lenha, bem como a guia de
recolhimento da taxa florestal, que deveria ser paga pelo
produtor.
De posse do laudo e do comprovante de pagamento da taxa, o
JEF expediria a licença de desmate, de acordo com o volume
autorizado pelos técnicos durante a vistoria.
Até 1993, o IEF emitia, depois de vistoriada a produção
florestal, até 50 selos, cada um correspondendo a 60m3 de
carvão. Mas a necessidade de se fazer escoar o carvão
clandestino fez surgir um esquema que burlava todo o sistema
de comercialização. Depois disso, então, o IEF passou a
autorizar a emissão do selo de acordo com a escala de
transporte do produto. Paralelamente à emissão de selos para
os produtores de carvão, as siderúrgicas apresentavam ao JEF
seu plano de consumo de carvão vegetal e este fornecia-lhes
as GCAs. De posse das guias, as siderúrgicas entregavam-
nas a um caminhoneiro para que fosse comprar o carvão do
produtor rural autorizado a desmatar, cuja fazenda havia
sido registrada no ZEF. A guia, cuja posse era do
caminhoneiro, era fixado o selo que estava de posse do
fazendeiro, o qual era levado, então, à siderúrgica.
Assim, para transportar o carvão era necessária a OCA e,
para o desmatamento, o SAA, que eram fornecidos por
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funcionários do IEF. Cada guia dava ao caminhoneiro o
direito de transportar até 60m3 de carvão, e o selo era
fornecido ao produtor apôs urna vistoria. O selo era colocado
na guia e apresentado à autoridade fiscalizadora que o
inutilizava com um visto. O comprador era obrigado a exigir
essa documentação.
Segundo as reportagens veiculadas a partir de 16/7/95, a
'Máfia do Carvão' envolve empresários, fazendeiros e
transportadores de carvão, acarretando um prejuízo aos
cofres públicos de mais de R$200.000.000,O0 e dano
irreparável ao meio ambiente com a destruição clandestina de
matas nativas, que ocupam hoje apenas 11% do território
mineiro.
o IEF calcula que 20% do transporte de carvão no Estado
seja clandestino. Já os caminhoneiros calculam que o
transporte clandestino chegue a quase 50% do total.
o esquema de fraudes ocorre principalmente no eixo Montes

Claros - Sete Lagoas. As reportagens denunciam funcionários
do IEF que foram corrompidos, o frágil esquema de
fiscalização pela Policia Florestal e o reaproveitamento de
guias e selos não inutilizados pela fiscalização. Denunciam,
também, que o poderoso esquema de corrupção é acobertado por
empresários do ramo do ferro-gusa. As siderúrgicas que
comprariam mais carvão vegetal irregular seriam a COIRBA, a
KEVIA e IROMBRAS de Sete Lagoas, mas, de maneira geral, a
maioria delas estaria envolvida.
O esquema de fraude do selo florestal funcionava de quatro

maneiras:
1 - eram distribuídos selos 'virgens", furtados do IEF;
2 - selos já utilizados eram furtados dentro do órgão e
entregues aos produtores novamente Assim, o mesmo selo
podia ser utilizado duas ou mais vezes. Isso acontecia
porque o IEF não inutilizava os selos após o seu uso;
3 - o uso do mesmo selo por um caminhão de carvão por duas,
três viagens ou mais, porque a fiscalização da Polícia
Florestal era muito deficiente. A saída dos soldados
florestais dos postos de policiamento era com hora marcada.
Os caminhoneiros estacionados nos postos Gauchão e Canecão
aproveitavam para passar pelo posto nesse momento sem serem
fiscalizados;
4 - uso do selo para acobertar desmatamentos ilegais.
Também é alvo de investigação no JEF a redução ou
eliminação total de grandes multas florestais. A Policia
Florestal aplica os autos de infração nos desmates Ilegais
ou quaisquer outros tipos de irregularidades ligadas a
desmatamentos. Os autos de Infração são encaminhados ao IEF,
que é o responsável pela administração das questões
relativas ás multas.
De acordo com um funcionário do IEF, os prejuízos sofridos
pelos cofres públicos com o "perdão' das multas podem ser
iguais ou até superiores ao 'rombo" do "derrame' de selos
florestais. Houve casos de o produtor fazer o desmate
ilegal, conseguir selo mesmo estando irregular, ser multado
e depois não pagar a multa.



Os postos Gauchão e Canecão, na altura do Km-458 da BR-040
são apontados, nas reportagens, como os principais pontos de
comercialização de guias e selos florestais pela chamada
"Máfia do Carvão".
Cláudio Antônio Moreira Simões, comerciante de madeira, foi
preso e apontado como braço direito da organização
criminosa. Ele foi flagrado em abril de 1996 num pregão de
guias e selos florestais no Posto Gauchão e foi acusado de
negociar cerca de 3.500 selos ambientais.
A policia descobriu que Cláudio adquiriu as GCAs e os MAs,

com os quais foi preso, de Alexandre Miranda, ex-funcionário
da Coordenadoria de Cadastro e Registros do IEF em Belo
Horizonte.
Outros funcionários do IEF acusados de estarem envolvidos
com a organização são o chefe do escritório do órgão em
Monte Azul, Francisco Petroni Ramos, e o chefe do escritório
do órgão em Montes Claros, Juvenal Mendes Oliveira.
O nome de Lúcio Rafael foi apontado por Cláudio Antônio

Moreira Simões. Segundo este, aquele era uma das pessoas que
facilitava o desvio de GCA5 e SAÂs.
Lúcio Rafael prestou depoimento à policia e, segundo os

policiais, entregou vários funcionários do IEF.
"Ele falou do envolvimento, principalmente, de engenheiros

• de várias empresas de grande porte, para as quais os selos
• guias eram vendidos".
A corrupção e as fraudes levaram o IEF a acabar com as GCA5
• a adotar o sistema antigo de nota fiscal com o SAA.
As guias, no entanto, terão validade até o dia 31 de

dezembro.
Essa reformulação, porém, não significa que o desmatamento
clandestino e o transporte ilegal de carvão vegetal
acabarão. O próprio IEF admite que não existe fiscalização
1001, e nem documentação imune a fraudes.
III - Depoimento

Os estudos da comissão basearam-se, principalmente, nas
reportagens veiculadas pelo jornal "Estado de Minas", desde
28/5/93, e em depoimentos das autoridades já mencionadas,
cujos conteúdos foram registrados em notas taquigráficas e
atas que compõem o processo. No entanto, procedeu-se a uma
síntese desses depoimentos para uma melhor compreensão dos
fatos.
111.1 - Sr. Willer Eustáquio Pires Vidigal, Delegado

designado pelo Sr. Secretário de Segurança Pública para
proceder às investigações, por provocação do Ministério
Público da Comarca de Sete Lagoas, após a prisão do Sr.
Cláudio Simões:
Inicialmente, o Delegado fez uma exposição sobre a

produção, o transporte e a comercialização do carvão e
sobre as fraudes comuns do sistema, nada diferente das
reportagens veiculadas pelo jornal "Estado de Minas".
Disse ainda que dentro do IEF alguém recortava os selos já
usados das guias, ou os retirava por meio de estufa, e os
repassava ao Sr. Cláudio Simões, por R$20,00, que os
revendia com um lucro até 5 vezes maiOr.
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Segundo o Delegado, a falsificação de documentos e o
transporte de carvão sem a devida documentação eram práticas
comuns. Muitas vezes, os caminhoneiros transpo(tavam o
carvão á noite, quando não havia fiscalização, e conseguiam
legalizar a carga ás portas da siderúrgica, em Sete Lagoas.
Os dados dos veículos para encobrir o transporte sem
documentação eram falsos. Nesses casos, constavam das guias
de controle ambiental placas de veículos de pequeno porte e
até de motocicletas.
O Delegado defende uma fiscalização mais rigorosa para o
transporte de carvão. A fiscalização estava sendo feita pela
Policia Militar por meio da Policia Florestal, que não
dispunha de um contingente capaz de cobrir toda a malha
rodoviária. Além disso, o esquema de falsificações montado
não permitia ao fiscal reconhecer a fraude.
Segundo o Delegado, falta ouvir, ainda, no inquérito
instaurado, os produtores e os caminhoneiros, para se
identificarem as pessoas que comercializavam irregularmente
os selos, além do Sr. Cláudio Simões.
Com relação ao crime de sonegação de impostos, este está

sendo investigado pela Delegacia de Crimes contra a Fazenda
Pública. Se as siderúrgicas adquiriam carvão com
documentação irregular, deixavam de recolher o ICMS
correspondente.
Além disso, há necessidade de se investigar o trabalho

praticamente escravo de crianças de 7 a 8 anos que ajudam os
pais a fazerem, por R$0,50, o metro cúbico de carvão ou de
lenha, principalmente na região de São Francisco e São
Romão.
111.2 - Sr. Marco Aurélio Andrade Correia Machado,

Presidente da ABRACÂVE:
Informa que foi contra a implantação, pelo JEF, da Guia de
Controle Ambiental Autorizado, por não considerá-la um
mecanismo seguro de controle e de recolhimento de impostos.
Segundo ele, para acabar com as irregularidades da
comercialização do carvão no Estado é necessário pôr fim ao
trânsito livre do carvão, pois todo produto comercializado
no Estado trafega acompanhado de nota fiscal e é fiscalizado
nas barreiras da Secretaria da Fazenda, mas no caso do
carvão é diferente. O caminhão não precisa parar nas
barreiras da Fazenda.
Com relação ao caso dos selos, Informou saber que as
fraudes estavam acontecendo, mas não tinha como provar.
Alguns associados da ABRACAVE acusaram o recebimento de
selos que já haviam sido usados. Na época, de posse de
quatro desses selos, foi ao Dr. José Carlos de Carvalho,
Diretor-Geral do IEF, e disse-lhe que eram selos que já
havia devolvido ao IEF, e que tenham sido recebidos
novamente. O Or. José Carlos prometeu tomar providências.
Após alguns dias, recebeu a resposta do então Diretor do
IEF: um inquérito administrativo havia sido instaurado, e o
caso, entregue á policia.
O Presidente da ÂBRÂCAVE informa-nos, ainda, que o setor
siderúrgico compra nos municípios do Norte de Minas
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R$200.000,00 de carvão/dia. Em Minas Gerais, de 1960 até o
ano passado, foram plantados 1.900.000ha de florestas de
eucalipto. Do total, 500.0001ha foram plantados com recursos
próprios, e 1.400.000ha com incentivos fiscais que existiram
até 1986. Ao terminar o incentivo, a área reflorestada caiu
muito, fazendo com que o consumo de madeira se voltasse para
as matas nativas.
Segundo o Sr. Marco Aurélio, a ABRACAVE não luta por
incentivos fiscais, mas demanda linhas de crédito que
atendam ás características da atividade.
Outra questão apontada por ele refere-se à dificuldade para
o proprietário rural reflorestar. Para se plantar em 1 ou
2ha de eucalipto, há necessidade de oito licenças do IEF, e
todas são pagas, o que cria dificuldade para plantar e para
cortar a madeira.
111.3 - Sra. Maria Dalce Ricas, Superintendente da

Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente:
Informa que há muito vem denunciando o desmatamento
irregular no Estado. Segundo dados do IMPI, 75% do Estado já
perdeu sua cobertura florestal. Hoje, a destruição maior da
cobertura florestal em Minas encontra-se no Norte e
Noroeste.
Nas palavras da depoente, temos um setor siderúrgico no
Estado que não pode ser paralisado e que necessita do
carvão. Há os acionados integrados dos quais fazem parte as
grandes siderúrgicas como a Mannesmann, a Acesita, a Belgo
Mineira e outras. Há também um setor chamado "guzeiro", que
na prática consubstancia-se na chamada "Máfia do Carvão.
Segundo seu depoimento, o setor integrado está cumprindo a
Lei no 10.561, que determina que, em 1995, do total de
carvão consumido pela siderurgia, 40% apenas deveria ser
proveniente de mata nativa. O setor chamado •'guzeiro" não
estaria cumprindo essa determinação porque não pergunta a
origem do carvão que consome.
Informa ainda que o engenheiro do IEF de Itamarandiba

confidenciou-lhe que, de 60 caminhões de carvão que contou
numa noite, apenas três eram legalizados.
Outra questão levantada pela depoente diz respeito ao
próprio processo de produção do carvão. Segundo suas

$ palavras, 50% da energia contida na madeira é perdida na
produção com os "forninhos" usados. Denuncia, também, as
condições de trabalho e o uso da mão-de-obra de crianças

c nessa área.
111.4 - Cêlio Murilo de carvalho Vale, Diretor-Geral do

IEF:
Afirma que os fatos não foram tão graves como denunciados.
Acredita que pode ter havido falha de algum funcionário
(sic), a qual será corrigida. Para ele, nem todas as
empresas estão envolvidas.
111.5 - David Márcio Santos Rodrigues, Diretor de Proteção

da Siodiversidade do IEF:
Informa que a Diretoria de Monitoramento e Controle do IEF,
responsável pelo controle da produção e fiscalização do
carvão, foi criada em 1993 para efetivar a implantação da
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nova legislação florestal. Um pouco depois, foram colocados
em funcionamento as guias de controle e os selos ambientais.
Relatou todo o mecanismo de emissão e circulação de guias e
selos. A GCA era fornecida em várias vias. Numa via, era
colado o SAA, outra via ia para a contabilidade da empresa,
e a outra ficava com o produtor rural. Posteriormente, esses
dados eram cruzados no IEF, quando o produtor rural e o
consumidor fossem adquirir novas guias e novos selos.
Se os selos fossem extraviados, a primeira providência que
o IEF tomaria seria a publicação da numeração dessas guias e
desses selos, mandando a cópia para a policia. No momento em
que a Polícia Florestal interceptasse um caminhão cuja
documentação constasse na lista, sua carga seria confiscada,
e o caminhoneiro seria levado a uma delegacia para depor.
Antes de se completar 1 mês da implantação do sistema, o
LEF começou a ter dúvidas sobre o seu funcionamento e a
verificar irregularidades. Uma delas mostrava que não
havendo fiscalização constante, o caminhoneiro chegava à
siderúrgica, entregava a carga, e a guia não era recolhida,
permitindo, assim, que ela retornasse para acobertar nova
carga de carvão.
o consumidor de carvão que deveria entregar a guia com o
selo no JEF dizia ao órgão que o documento havia sido
extraviado e, por isso, pagava uma multa que não chegava a
R$20,oO.
Era preferível pagar a multa, porque a documentação
"extraviada" poderia ser vendida nos postos de gasolina por
R$40,00 e até R$50,00.
Outra irregularidade denunciada pelo Diretor do IEF
envolvia o próprio produtor rural, que ia ao órgão com a
documentação de sua propriedade. O órgão entregava-lhe a
autorização para desmatar e produzir carvão e os selos
correspondentes à sua produção. O produtor, então, vendia
para outros produtores ou para as siderúrgicas os selos de
sua propriedade. O selo, assim, era legal, mas o carvão,
ilegal.
Denunciou ainda outras irregularidades envolvendo selos e a
sua reutilização e até o furto de 800 selos do escritório
regional do IEF da Região Metropolitana. Ele acredita que,
em Belo Horizonte, haja apenas um funcionário envolvido com
o caso.
O IEF tomou todas as medidas cabíveis. Apurou os fatos e

afastou o pessoal responsável
Havia também a participação de algumas Prefeituras nessas
irregularidades.
Uma determinada carga de carvão tinha a nota fiscal emitida
em um município x, para este arrecadar o imposto, mas a
Prefeitura sabia, perfeitamente, que aquela carga não sairia
dali. Sairia ilegalmente do município vizinho. Outra
irregularidade detectada foi o caso da "lavagem" do carvão,
sobretudo da Bahia e de Goiás para Minas Gerais. O IEF só
Pode exercer o seu poder de controle e fiscalização com
relação ao que é produzido nas fronteiras de Minas. Fora
daqui, a responsabilidade é do IBAMA.
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Acontecia, e acontece até hoje, que alguns compradores de
carvão iam até a Bahia, conseguiam notas, certamente
ilegais, com as quais entravam em Minas Gerais, e
transportavam o carvão ilegalmente produzido nessa ou
naquela fazenda. O IEF não poderia fazer absolutamente nada
contra isso -
111-6 - Sr. Antônio Eustáquio Oliver, Diretor de Finanças

do IEF:
Afirma que, de 1992 para cá, o IEF chegou a instaurar
aproximadamente 50 processos administrativos, os quais
resultam em 15 demissões por irregularidades.
111.7 - Sr. Afonso Henrique Paiva Paulino, Diretor

Administrativo da SIDERPA:
A lei que estabelece o consumo de 40% de carvão de mata
nativa e 60% de floresta de produção é rigorosamente
observada pela SIDERPA. Denuncia a existência de empresas
que praticam irregularidades e concorrem, assim, de forma
desleal com a SIDERPA, porque conseguem um custo de produção
mais baixo.
111.8 - Arlen de Paulo Santiago Filho, Presidente da

Associação dos Municípios da Área Mineira da SUDENE - AMANS:
Afirma que a quadrilha "assalta" o Estado, empobrece o
Norte de Minas, deixa a miséria, a prostituição e o trabalho
escravo, além da desertificação de grande parte do solo.
Em Coração de Jesus, assustou-se ao constatar a quantidade

de deserto resultante da exploração violenta do carvão, sem
que com isso houvesse qualquer melhoria e enriquecimento
para o povo. Destruíram matas, cerrados, lagoas, rios, e
nada ficou de bom em troca do prejuízo.
O esquema da 'Máfia do Carvão" possui ramificações e é tão
bem montado que, quando foi solicitada uma fiscalização mais
intensa da policia em conjunto com a Secretaria da Fazenda,
a operação era tão sigilosa que, já prevista para 48 horas
depois, o Comandante da Policia Florestal não sabia dizer
nada a respeito, pois ainda não tinha sido informado.
Entretanto, todos os caminhoneiros de Coração de Jesus já
tinham conhecimento da fiscalização.
Para descobrir o fio da meada dessa grande "Máfia do
Carvão", sugeriu a convocação do Sargento Florestal
Eustáquio da Conceição, lotado em Bocaiúva-MG, na 3a
Companhia; o Sr. Carlos Augusto, funcionário do JEF, lotado
na cidade de Coração de Jesus; o Sr. Waldir Macedo Filho,
ex-funcionário do IEF e ex-Diretor Técnico do JMPG, e o
Comandante da 3a Companhia de Policia Florestal, Major
Milton Moreira Chaves, lotado na área de Montes Claros.
Essas pessoas poderão contribuir e comprovar o que foi dito
aqui, pois possuem provas documentais.
III. 9 - Sr. Waldir Macedo, Diretor Técnico do Instituto de

Pesos e Medidas:
Confirmou que a "Máfia do Carvão" é conhecida desde 1994,
tendo denunciado a corrupção ocorrida dentro do IEF, que
agia junto com algumas empresas guzeiras do Estado.
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Informou também que o Sr. Alexandre Miranda, coordenador da
saída do selo ambiental, teve participação na venda dos
selos.
Além da evasão de receita, existe a mafia do transporte de
produto florestal. Após a lei florestal, a madeira está
vindo de outros Estados com nota fiscal da Secretaria da
Fazenda de Minas Gerais.
Cita as cidades de Manga, Itacarambi e Montalvânia como
regiões criticas, com processos de irregularidades apurados
pelo Gerente Técnico Regional do IEF, cujo funcionário foi
premiado com a transferência para outra cidade.
Esclarece que carvão com os mesmos problemas existe também

na região de Uberaba e Uberlândia. Apresenta um documento em
que o selo dessas cidades aparece também no Norte de Minas.
Diz que até o presente momento nenhum funcionário do IEF
foi incriminado. Exemplificou citando o Sr. Francisco
Petrônio, que desviou selo, foi embora por problemas
administrativos, e outros voltaram para a SEGEL, empresa
prestadora de serviço para o IEF. O que ele conclui é que
funcionários do próprio órgão têm interesse em colocar
pessoas estranhas no Instituto para tirar proveito do
sistema, da facilidade e da montagem de distribuição de
selo. Desconfia das firmas prestadoras de serviço, pois têm
interesse em colocar funcionários dentro do IEF.
Trouxe provas documentais que vêm sustentar suas denúncias.
III. lo - Ten.-Cel. Milton Moreira Chaves, Comandante do

1 OQ Batalhão da Policia Militar de Montes Claros:
Informou que, com o advento da Lei Florestal ng 10.561, de

dezembro de 1991, houve um controle mais rigoroso do
transporte de carvão. A partir da mudança da documentação,
foi notado um desvio de selos, e a fiscalização foi
intensificada, ficando comprovado que o extravio de selos se
devia também á ignorância do caminhoneiro e de quem tinha a
autorização para o desmate.
A Policia Militar tomou as medidas operacionais de praxe e
encaminhou o boletim de ocorrência ao Delegado de Policia da
comarca onde o fato ocorria, que deu total apoio ás medidas.
Constatou-se, também, a comercialização dos selos
florestais pelo Sr. Cláudio Antônio Moreira Simões num posto
de gasolina perto de Sete Lagoas, o qual foi preso em
flagrante.
Em Bocaiúva, foi constatado um descarregamento de cargas
com documentos ilegais na Rima Industrial. O fato foi
comunicado á direção do IEF, que imediatamente colocou
funcionários do órgão à disposição da policia para que fosse
feita a investigação.
Relatou que, em outubro de 1995, foi constatada a

comercialização da TPF, documento federal, em Mato Verde, no
Posto Capivara. O procedimento foi o mesmo: apuração pela
Policia Militar, prisão em flagrante do responsável e
encaminhamento da ocorrência ao Delegado de Porteirinha.
Os fatos foram apurados, a Policia Militar fez prisões e
encaminhou as ocorrências para as delegacias, que devem ter
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feito os inquéritos para que a justiça tomasse as devidas
providências. -
IV - Conclusão e Recomendações
Com base nas informações recebidas e já expostas, a
finalidade desta Comissão consistiu em examinar e apurar as
denúncias contra a chamada Máfia do Carvão' e apresentar
sugestões para a solução do problema.
Diante do panorama geral, a Comissão recomenda:
IV.1 - seja encaminhado o relatório final desta Comissão

aos Exmos. Srs. Governador do Estado, Secretário da Fazenda.
Secretário do Meio Ambiente e Secretário de Estado da
Segurança Pública, a fim de que tomem conhecimento do seu
conteúdo;
1v2 - fiscalização conjunta da Secretaria da Fazenda, da

Polícia Civil, da Policia Florestal, do IBAMA e do IEF,
aumentando o rigor e a eficiência da inspeção do ponto de
vista da legislação florestal e da legislação tributária,
com isso evitando o trânsito livre do carvão vegetal e
maiores danos ao meio ambiente;
IV.3 - elaboração de legislação contendo incentivos fiscais

aos pequenos e médios produtores;
IV.4 - análise organizacional do JEF para que se torne mais

eficiente e racional o atendimento ao público;
IV.5 - programa de orientação aos Prefeitos, por meio da

Secretaria da Fazenda, que lhes possibilite acompanhar de
perto as siderúrgicas e tomar consciência da importância do
VAF na arrecadação do ICMS. E com base no VAF de um
município em determinado período que se fixa o percentual de
participação no bolo dos 25% do ICMS total do Estado
destinado às Prefeituras. Os outros 75% do tributo vão para
o Tesouro Estadual
IV-6 - maior divulgação do programa "Fazendeiro Florestal",

desenvolvido pelo LEF, que vem comprovando sua rentabilidade
através de notas fiscais emitidas pelos primeiros
produtores, que aproveitam as áreas ociosas de suas fazendas
para o plantio de florestas industriais;
IV.7 - as denúncias mais pesadas, acompanhadas de

documentação, só surgiram nos dois últimos depoimentos. Em
virtude de o tempo da CPI estar esgotado e não poder ser
prorrogado, solicitamos o encaminhamento do relatório final
às Comissões de Fiscalização Financeira e de Meio Ambiente
para que continuem o trabalho de sindicância da CPI da
Máfia do Carvão", apurando as acusações que geram graves
prejuízos aos municípios e à população, além da destruição
do meio ambiente.
Em conclusão, cumpre salientar que a eficiência envolve

trabalho coordenado das autoridades com a sociedade, de
forma que sejam privilegiados a ética e o interesse público
em todas as suas decisões, desde as ações mais simples e
rotineiras até as mais complexas, de maior envergadura e
alcance estratégico.
Documentação apresentada pelo Sr. Waldir Macedo:
- Denúncias de Manoel Caribé Filho, proprietário da Fazenda

Mamede, sobre desmates irregulares autorizados pelo IEF em
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Januária, em 1993; cópias de guias de termo de apreensão e
depósito; termo de embargo-interdição; notificação sobre
exploração florestal; auto de infração.
- Correspondências internas do JEF denunciando
irregularidades nos processos de desmates do Escritório
Florestal de Januária e cópias de guias de autorização para
exploração florestal.
- Documentos referentes ás irregularidades cometidas no
Escritório Florestal de Manga; processos que não tinham a
mínima condição de receber selos, apurados pelos servidores
Carlos Augusto da Silva e Paulo Antônio Heislei Vida]
(1993).
- Correspondência de 15/6/94 denunciando extravio de GCA
para acobertar selos, do Sr. Waldir Macedo Filho, Gerente T.
Regional, para o Dr. José Carlos Carvalho, Diretor-Geral do
IEF, correspondência de 16/3/94, referente a levantamento do
controle florestal de Minas Gerais, apontando
irregularidades na distribuição de selos e GCA5.
- Denúncia de Antônio Roberto da Silva, responsável pelo
Processo de Desmaie nQ 4/92 do Escritório Florestal de
Monte Azul; proprietário da algodoeira Santa Cruz LTDA,
responsabilizando o técnico Francisco Petroni Ramos pela
venda irregular de selos em Janaúba, Mato Verde, Espinosa e
adjacências.
- Cópia de relatório para levantamento técnico-fiscal das
irregularidades praticadas no Escritório Florestal de Monte
Azul, responsabilizando o Sr. Francisco Petroni Ramos.
- Cópia do relatório conclusivo da perícia executada por
solicitação da Ora. Cláudia Alvim Barros, Juiza de Direito
da Comarca de São Francisco, por uso indevido de selos dos
quais já foram prestadas contas ao COODECA - 8H. O processo
original encontra-se em poder da Dra. Maria do Carmo,
Assistente Jurídica do IEF-Norte (29/7/94).
- Reforma administrativa no IEF. Extinção da Diretoria de
Monitoramento e criação de uma Coordenação Geral de
Fiscalização (1996).
Sala das Comissões, 11 de abril de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Gil

Pereira - Marcos Helênio.
- Publique-se o relatório, para os fins do parágrafo único

do art. 115 do Regimento Interno.
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 16, ás 20
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 é a
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 92a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 10 DE ABRIL DE 1996

Presidência do Deputado Sebastião Navarro Vieira
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SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 4 PARTE: Ata - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): 2a Fase: Votação, em turno único, do
Projeto de Lei ng 639/96; questões de ordem; chamada para
recomposição de 'quorum- existência de número regimental
para continuação dos trabalhos; questões de ordem; leitura
das Emendas ngs li a 13; designação de relator; emissão de
parecer; requerimento do Deputado Durval Angelo; discursos
dos Deputados Gilmar Machado, Marcos Helênio, Alencar da
Silveira Júnior e Carlos Pimenta - Questão de ordem -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem a esta reunião os Deputados:
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 - Anivaldo Coelho -
Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Murta - Carlos Pimenta
- Dílzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - 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 - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Henrique - José Maria Barros
- 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 Vasconcel los - Sebastião
Costa - 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, a Sra. 2a'-Secretária, para
proceder â leitura da ata da reunião anterior.

ia PARTE
Ata

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

2a 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 2a
Fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 4 Fase.
Votação, em turno único, do Projeto de Lei nQ 639/96, do
Governador do Estado, que autoriza a alienação de bens
imóveis da RURALMINAS. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas ns 1 a 10,
que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
por sua aprovação com as Emendas ns 1 a 10, da Comissão de
Justiça. A Presidência lembra ao Plenário que, na reunião de
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hoje á tarde, declarou encerrada a discussão do projeto, em
conformidade com o disposto no art. 276 do Regimento
Interno.

Questões de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, como V. Exa.
pode verificar de plano, não há"quorum" para a continuação
dos nossos trabalhos, e solicitamos o encerramento da
reunião.
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Gilmar

Machado que acabamos de abrir a reunião com a presença de 44
Deputados. Portanto, há' quorum" para o prosseguimento dos
nossos trabalhos.
O Deputado Gilmar Machado - Mas vários Deputados já saíram,
Sr Presidente, O que vale é a presença no momento em que
formulamos a questão de ordem, e não, no inicio da reunião
V. Exa. tem que fazer a recomposição que solicito, porque
não pode ser levada em conta a presença no inicio da
reunião, mas sim, a presença no momento em que é formulada a
questão de ordem.
O Sr. Presidente - A Presidência vai atender a S. Exa.
solicitando ao Sr. 3Q-Secretário que proceda à chamada dos
Deputados, para recomposição de "quorum".
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Gostaria de saber
do Secretário se o nome do Deputado Gilmar Machado consta na
lista de presença.
O Sr. Presidente - O nome do Deputado Gilmar Machado consta
como autor do pedido de verificação de "quorum".
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, se

o Deputado Gilmar Machado não está presente, o fantasma dele
pediu a verificação de "quorum'. A partir do momento em Que
ele pede a verificação de "quorum', tem que estar presente.
O nome dele tem que constar na lista, ele não pode sair do
Plenário.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Secretário que
inclua como presente o Deputado Gilmar Machado. O Deputado
Gilmar Machado está presente, e a Presidência lhe concede a
palavra.
O Deputado Gilmar Machado - Gostaria de alertar o Deputado
Alencar da Silveira Júnior para o fato de que são feitas
duas chamadas. Posso responder na primeira ou na segunda. O
Deputado está muito apressado. Deve esperar terminar o
processo para verificar.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário
que proceda á chamada para recomposição de quorum"
O Sr. Secretário (Deputado Ibrabim Jacob) - (- Faz a
chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 31 Deputados. Há
número regimental para o prosseguimento dos nossos
trabalhos.

Questões de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Gostaria de fazer
um apelo ao nobre Deputado Gilmar Machado e aos nobres
integrantes da Bancada do PT para observarem o fato de que,
desde o recesso desta Casa, não conseguimos votar nada.
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Existe um projeto de minha autoria que está para ser votado
e apreciado por esta Casa, o qual proíbe as "carteiradas,
bem como a gratuidade no Mineirão. Conto com o apoio da
Bancada do PT para dar prosseguimento à apreciação dos
projetos na Casa. O Mineirão está para acabar de ser
reformado e o projeto ainda não foi apreciado e aprovado por
esta Casa.
Sr. Presidente, os companheiros do PT estão com um discurso
veemente para parar os trabalhos nesta Casa. Seria
interessante que o Líder do Governo tentasse mostrar a eles
que se fala em subvenção de Secretarias.
A Bancada do PT mostrou que seus integrantes querem indicar
as suas entidades, que querem a subvenção das Secretarias,
embora essas subvenções já tenham sido destinadas.
Todos os momentos em que me encontro com o nobre Líder do
Governo, Deputado Romeu Queiroz, vejo-o acompanhado por um
Deputado da Bancada do PT. E eles não conversam em público,
apenas o fazem nos 'cantinhos O PT, hoje, está apenas
tentando arrancar do Governo verbas de subvenção de
secretarias, embora o Deputado Gilmar Machado diga que tem
feito tentativas de acertar o aumento do funcionalismo.
Todos nós sabemos, porém, que não se trata disso. O aumento
que pretende é mesmo das subvenções, porque se fosse sobre
aumento para o funcionalismo a conversa seria feita
publicamente. Hoje, as conversas são feitas apenas nos
bastidores. O que se vê é apenas o Líder do Governo
conversando nos cantos com o Deputado Gilmar Machado. Tenho
certeza de q ue eles estão falando sobre subvenções.
Sr. Presidente, parece que para esta Casa andar as

subvenções têm de ser dadas também aos Deputados do PT. Não
podemos admitir que se diga ser o assunto sobre o qual vêm
conversando o aumento do funcionalismo. Podemos verificar
que há dois pesos e duas medidas, já que não acompanhamos
nenhuma negociação do Governo Municipal - do PT - durante a
greve dos professores. Aliás, sabemos como o professor é
tratado pela Prefeitura de Belo Horizonte: sem conversa e
sem salário. Caso contrário, será demitido. Será que vamos
continuar com dois pesos e duas medidas?
Esse é o apelo que faço à Bancada do PT, pois apresentei um
projeto de importância para os clubes de Minas Gerais, já
que, no último ano, 100 mil torcedores entraram de graça no
Mineirão. Se tivessem pago, a quantia arrecadada perfaria o
equivalente à renda de um jogo entre o Cruzeiro e o
Atlético, com o estádio superlotado. Enquanto não se votar
esse projeto, o Mineirão vai continuar com as portas abertas
e com as famosas "carteiradas". Muito obrigado-
0 Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, estamos
propondo essa questão de ordem com fundamento no art. 266 do
Regimento Interno. Trata-se exatamente do requerimento que
acabamos de formular a V. Exa. , e queremos dizer ao ilustre
Deputado Alencar que estamos apenas seguindo o que
estabelece o nosso Regimento Interno, que deve ser do pleno
conhecimento do nosso colega. Estamos apenas encaminhando as
votações, na forma regimental.
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Queremos esclarecer que não estamos contrários à votação.
Aproveitamos para alertar o Deputado Alencar da Silveira
Júnior - que parece não ter lido a pauta da reuniao de hoje
- para o fato de que o seu projeto não foi incluído na
pauta. Não há como votar um projeto que não consta na pauta,
a qual, corno todos sabem, é montada pelo Presidente da Casa
ou pelo Vice-Presidente, como ocorreu hoje, porque assim
estabelece o Regimento Interno. Caso seja incluído entre as
matérias a serem votadas, o projeto do Deputado Alencar será
examinado, discutido e votado como os projetos dos demais
parlamentares.
Quero reiterar que estamos apenas cumprindo as disposições
regimentais, e ainda esclarecer que o nobre Deputado esta
equivocado quando diz que estamos querendo fazer negociatas.
A Liderança da Bancada do PT é hoje ocupada pelos Deputados
Durval Angelo e Marcos Relênio. Estamos em processo de
obstrução, como já fizemos em outros momentos, e queremos
discutir o reajuste dos servidores. Para nós, isso é
essencial
Gostaria de deixar claro que não fazemos parte das bases

governistas, e não queremos delas participar. Entendemos que
os critérios para as subvenções devem ser modificados,
porque não são os mais corretos para o bom andamento da
política em nosso Pais.
Queremos ainda dizer que estamos abertos à discussão sobre

o reajuste do funcionalismo. Já disse ao Deputado Alencar da
Silveira Júnior que estamos dispostos a propor e discutir,
para os servidores estaduais, o mesmo reajuste que a
Prefeitura fixar para o funcionalismo municipal.
Vamos discutir isso. Vamos estabelecer o compromisso de
discutir o reajuste. O mesmo reajuste a ser concedido pela
Prefeitura, que corresponderá á correção da inflação do ano
passado, em torno de 24%, deverá ser estendido a todos os
servidores do Estado. Vamos fazer o debate, mas segundo o
Regimento Interno, e vamos agora dar prosseguimento aos
trabalhos, cumprindo, como disse nosso Presidente, o art.
266 do Regimento Interno, colocando em votação o
requerimento que fizemos. O nobre Deputado é quem está
realmente tentando não permitir que o processo normal dos
projetos tenha continuidade.
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, sou

conhecedor do Regimento Interno, como o é o Deputado Gilmar
Machado. S. Exa.. disse que não pedi à Presidência que
colocasse meu projeto em votação, mostrando mais uma vez,
como no caso do artigo que mencionou a V. Exa. , que conhece
o Regimento Interno. O nobre Deputado Gilmar Machado sabe
que nenhum projeto pode ser votado enquanto não forem
apreciados os vetos. A Casa está paralisada por causa disso.
O Sr. Presidente - A Presidência aprecia muito o debate das
questões regimentais, mas temos de continuar com nossa
reunião: A Presidência solicita ao Sr. 3g-Secretário que
proceda á leitura das Emendas ngs 11 a 13.
Leitura das Emendas ngs 11 a 13



O Sr. Secretário (Deputado Ibrahim Jacob) - (- Lê as
emendas nQs 11 a 13, publicadas na edição de 12/4/96.)

Designação de Relator
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 223 do
Regimento Interno, designa para relatar a matéria o Deputado
Carlos Pimenta e indaga ao relator se encontra em condições
de emitir parecer sobre as emendas ou fará uso do prazo
regimental.
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, estamos em
condições de fazê-lo, mesmo porque, durante o dia de hoje,
tivemos o cuidado de analisá-las.

Emissão de Parecer
O Deputado Carlos Pimenta - (- Lê:).

PARECER SOBRE AS EMENDAS NpS 11 A 13 AO PROJETO DE LEI
No 639/95
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Governador do Estado,
autoriza a alienação de bens imóveis da RURALMINAS.
Tramitando em regime de urgência, conforme solicitado pelo
autor da Mensagem ng 77/96, foi o projeto distribuído ás
Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para
apreciação em reunião conjunta.
Esgotado o prazo previsto no art. 220 do Regimento Interno,

a matéria foi encaminhada ao Plenário para tramitação em
turno único, nos termos da Decisão Normativa nQ 4, de 1990.
Apresentadas em Plenário as Emendas ns 11, do Deputado
Clêuber Carneiro; 12, do Deputado Paulo Piau, e 13, do
Deputado Gilmar Machado, este relator foi designado para
sobre elas emitir parecer.

Fundamentação
Propõe a emenda do Deputado Clêuber Carneiro a doação de

todas as áreas urbanas, benfeitorias e imóveis pertencentes
à RURALMINAS que estejam situados nos Municípios de
Juvenilia, Jaiba, Matias Cardoso e Chapada Gaúcha, para que
neles se instalem os prédios públicos e áreas de lazer e se
implante a infra-estrutura dos mencionados municípios recém-
criados pela Lei nQ 12.030, de 21/12/95.
A doação é modalidade de alienação, que dispensa a
realização de concorrência ou outra forma de procedimento
licitatório, nos termos da Lei nQ 7.291, de 4/7/78, alterada
pelo Decreto nQ 21.721, de 23/11/81 e da Lei nQ 8.054, de
15/9/81, devendo ser observado ainda o disposto no art. 18,

I Q, da Constituição Estadual.
A emenda estabelece que as áreas, benfeitorias e imóveis a
serem doados serão utilizados pelos municípios recém-
emancipados para abrigar prédios públicos e áreas de lazer e
para implantar sua infra-estrutura, uma vez que a efetiva
instalação e o inicio das atividades dos novos municípios do
Estado dependem fundamentalmente de instalações físicas para
abrigar as novas repartições públicas. Assim, é oportuna a
doação pela RURALMINAS de imóveis, áreas e benfeitorias
pertencentes ao seu acervo patrimonial e que estão situados
próximos ás áreas urbanas dos Municípios de Juvenilia,
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Jaiba, Matias Cardoso e Chapada Gaúcha, antigos distritos
dos Municípios de Manga e São Francisco, no Norte do Estado.
A doação pretendida, por envolver apenas uma pequena parte
do patrimônio da RURALMINAS, não traz maior impacto quanto
ao aspecto financeiro e patrimonial para a administração
indireta do Estado.
Por outro lado, a doação contribui para a interiorização do

desenvolvimento, viabilizando os novos municípios criados a
partir da Lei Complementar nQ 37, de 1995, e que, sem o
necessário apoio logistico do Estado, dificilmente terão
condições de sobreviver.
Dessa forma, acolhemos a Emenda flQ 11.
A Emenda nQ 12, do Deputado Paulo Piau, inclui artigo no
projeto, visando a autorizar a RURALMINAS a doar à EPAMIG
áreas já utilizadas por essa empresa de pesquisa
agropecuária no Núcleo Rio Verde, em Jaiba, bem como a área
"D" do Projeto Jaiba, em Mocambinho.
A doação pretendida não traz repercussão financeira e

patrimonial negativa, uma vez que as áreas doadas continuam
integrando o acervo patrimonial do Estado, por ser a
donatária outra empresa integrante da administração indireta
estadual
Ademais, o trabalho desenvolvido pela EPAMLG é de grande
relevância para o setor de pesquisa e tecnologia e envolve a
agropecuária, que gera elevada receita para os cofres
estaduais.
Assim, acolhemos a Emenda nQ 12.
Por outro lado, a Emenda nQ 13, do Deputado Gilmar Machado,

propõe nova redação para o art. SQ do projeto, cuja redação
original trata do financiamento de projetos e atividades da
RLJRALMINAS, bem como de sua modernização técnico-
administrativa, com a utilização dos recursos financeiros
gerados pela alienação de imóveis de propriedade da
Fundação, especificados no anexo do projeto.
Pretende o autor da emenda priorizar, no emprego do produto

da alienação, o pagamento de débitos de natureza trabalhista
da RURALMINAS, ficando apenas o saldo dos recursos
destinados ao financiamento de projetos e à modernização da
Fundação.
Ao interferir na forma de utilização dos recursos, já
previamente definida pelo Executivo, a emenda legislativa
determina o exercício de atribuição indelegável do Poder
Executivo, o que é vedado pelo parágrafo único do art 6Q da
Constituição Estadual, pelo que a emenda não deve ser
acolhida.
Mesmo quanto ao mérito, não prosperaria a emenda, uma vez

que o pagamento de débitos trabalhistas assegurados por
sentenças judiciais já está suficientemente contemplado no
orçamento da RURALMINAS para 1996, com o código 3.1.9.1
(Sentenças Judiciárias) e no valor de R$10.877.478,00.
Por se tratar de entidade de direito público, sujeita-se a

RLIRALMINAS aos precatórios, na forma prevista no art. 100,
l , da Constituição Federal e no art. 163, lg, da
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Constituição Estadual, sendo que os créditos de natureza
alimentícia, como as verbas salariais, já detêm prioridade.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação das

Emendas ns 11 e 12 e pela rejeição da Emenda nQ 13.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do nobre
Deputado Ourval Angelo, em que se solicita o adiamento da
votação do Projeto de Lei flQ 639/96- Em votação, o
requerimento. Com a palavra, para encaminhá-la, o Deputado
Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, acabamos de ouvir o relatório muito bem
elaborado pelo Deputado Carlos Pimenta. Ele foi escolhido em
Plenário para proceder à avaliação das emendas recebidas, a
fim de que pudéssemos votá-las. Ouvimos, atentamente, a
exposição feita por S. Exa. Queremos ter o mesmo tempo que o
relator teve para aprovar ou rejeitar as emendas.
Estamos solicitando aqui, por meio desse requerimento

apresentado pelo nosso Líder, Deputado Durval Angelo, tempo
para que possamos examinar as emendas e, posteriormente,
votar a favor ou contra elas, já que o relatório foi
apresentado agora á noite. Estamos pedindo o adiamento para
que possamos analisar mais profundamente as emendas e, a
partir dai, votá-las. Entendemos que agora isso não é
possível e que não teremos condições de votar tranqüilamente
se não tivermos o tempo necessário para examiná-las. Não que
tenhamos qualquer dúvida, qualquer desconfiança em relação
ao Deputado Carlos Pimenta, cuja competência e seriedade
admiramos, mas precisamos de tempo para examinar com cuidado
as razões em que ele se baseou e se fundamentou. Foi um
relatório muito bem preparado, mas precisamos de tempo para
nos posicionarmos melhor -
É exatamente em função disso que estamos fazendo esse
requerimento de adiamento. Tenho certeza de que todos vão
examinar e avaliar bem essa questão e nos darão a
oportunidade de também ter o tempo necessário para examinar
o projeto, de forma que, depois, tenhamos condições de votar
com tranqúilidade.
Esse é um projeto muito importante! E um projeto que trata

da alienação de imóveis da RURALMINÂS No Brasil inteiro,
hoje, em 22 Estados da Federação, temos trabalhadores rurais
marchando, querendo condições de acesso a um pedaço de chão,
para Que possam produzir e trabalhar. Aqui em Minas Gerais,
a instituição responsável pela questão rural é a RURALMINAS,
e nós iremos votar, agora, um projeto que trata exatamente
dessa instituição, dos imóveis que poderão ser colocados á
disposição. E exatamente por isso que não podemos votar sem
pleno conhecimento da matéria.
No que diz respeito ao parecer mais global, desse temos

conhecimento. Realmente, se disséssemos o contrário,
estaríamos sendo injustos com aquelas pessoas que o
examinaram profundamente nas comissões. E não queremos,
aqui, cometer injustiça com aqueles que tiveram o árduo
trabalho de preparar o melhor relatório para ser apresentado
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ao Plenário. Agora, o que estamos colocando é que houve o
encerramento, à tarde, do período da discussão; houve
apresentação de novas emendas; houve a indicação de um novo
relator, que foi escolhido em Plenário e que deu seu parecer
em Plenário, mas ainda não tivemos tempo suficiente para
apreciá-lo com mais calma. Apenas ouvimos o relatório
apresentado pelo Deputado Carlos Pimenta e queremos ter
tempo para examiná-lo com mais calma, a fim de que possamos,
inclusive, na hora do encaminhamento da votação do projeto,
ter condições de nos posicionarmos favorável ou
contrariamente a ele. Então, o que estamos solicitando,
aqui, e que nos é permitido pelo Regimento Interno, é o
tempo necessário ao exame profundo dessa questão, porque
entendemos que, hoje, ela é essencial para o nosso
desenvolvimento. A questão da reforma agrária é, hoje, algo
essencial para o desenvolvimento de qualquer pais, e é
exatamente por isso que estamos aqui defendendo esse
posicionamento. Muito obrigado.
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, representantes da imprensa,
público presente, vamos fazer o encaminhamento do Projeto de
Lei nQ 639/96, porque o discutimos nas Comissões de
Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira. Quero
lembrar que foi aprovado um requerimento de nossa autoria,
no qual era solicitada a presença, aqui, da direção da
RURALMINAS, da FETÁEMG e de outros órgãos, para que
fizéssemos uma discussão sobre a doação desses imóveis. Como
esse requerimento foi aprovado, entendíamos que, ao serem
convidados, eles o seriam não para fazer uma discussão de
uma matéria votada, mas, sim, para fornecer subsídios para
que pudéssemos abalizar nossa votação. Esse é o meu
pensamento.
Portanto, entendo que o requerimento do Deputado Durval
Angelo é pertinente, porque um outro requerimento foi
aprovado, sem nenhuma objeção, nas comissões conjuntas, e,
dessa forma, estamos aguardando a presença não só dos
diretores da RURALMJNAS, mas também da FETAEMG e de outras
entidades cujos nomes no momento não me lembro, que iriam
falar sobre essa questão.
Para quem não sabe o que estaria sendo votado, vou falar
rapidamente. Quando comentei com um colega que são milhares
de imóveis, ele assustou e me perguntou se seriam milhares
mesmo e não centenas. Não! São milhares de imóveis. Dai, a
responsabilidade da Assembléia Legislativa
Não vai dar tempo, evidentemente, de fazer a leitura, mas a
divisão tem áreas urbanas, por exemplo, com 3.863m, com
1.719m, 2.144m, quadra com 20 lotes e quadra com,
aproximadamente, 1.900 lotes urbanos, com uma área média de
360m cada.
E uma quantidade muito grande de imóveis. São moradias,

várias edificações, e foram apresentadas muitas emendas ao
projeto Uma perda de imóveis por parte do Estado não pode
ser votada dessa forma, sem um maior acompanhamento por
parte do Plenário, que está recebendo isso agora. E



importante tomarmos conhecimento, para não sermos acusados,
na região, de estarmos sendo coniventes com a depredação do
Estado, com a entrega de uma série de patrimônios que não
sabemos de que forma estão sendo entregues. E necessário que
cada um leia o projeto e as emendas, para saber se é isso
mesmo.
Vi um Deputado da situação, outro dia, protestando contra a
Questão do Fundo Judicial, porque algumas entidades o
pressionaram, e ele era o relator. Ele falava que não
podemos ser submissos a essas entidades. Outro Deputado
falou: "Mas na hora que o Romeu Queiroz manda levantar,
vocês levantam sem questionar nada." Ele, então, baixou um
pouco a bola. Esse caso merece uma análise mais profunda,
porque, caso contrário.
É bom lembrar que a RURALMINAS foi objeto de uma CPI, por
uma série de irregularidades. Os Deputados que estão na
primeira legislatura poderiam acompanhar isso, inclusive
procurar saber quanto a RURALMINAS tem de divida
trabalhista, porque tentamos entrar com uma emenda
garantindo, no mínimo, essa alienação, essa questão
trabalhista; e isso foi relegado. Penso que aqueles
Deputados que acompanham com seriedade esse problema de
terras e da questão agrária, como o Deputado Paulo Piau, que
está fazendo um excelente trabalho na comissão, devem
analisar essa questão com mais carinho, porque é a entrega
de uma quantidade absurda de imóveis, e temos uma
responsabilidade muito grande.
Lamento pelo Deputado Alencar da Silveira Júnior, por seu
projeto não estar aqui. Queríamos votar com ele, mas
estaremos juntos, e vamos lutar para que o projeto entre na
pauta o mais rápido possível-
0 Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente,

Srs. Deputados, mais uma vez fico boquiaberto com esta Casa.
Acompanhei, desde a parte da tarde, o trabalho do Deputado
Carlos Pimenta no seu relatório, e agora vejo que o PT traz
a esta Casa um requerimento assinado pelo seu Líder,
Deputado Durval Angelo, que não estava presente na abertura,
não está presente agora e não estará presente no
encerramento da sessão. O Regimento Interno desta Casa tem
que ser revisto, Sr. Presidente. Como pode um Deputado que
ficou sabendo, na parte da tarde, de um relatório de outro
Deputado pedir o adiamento? Vamos parar a sessão, vamos
protelar o andamento da sessão, porque o Deputado Durval
Angelo, Líder da Bancada do PT, ao invés de estar aqui,
nesta Casa - fazendo jus aos votos que teve como Deputado
Estadual, trabalhando como estou, e como estão vários
Deputados - está, agora, sabe-se onde? Como podemos parar os
trabalhos desta Casa por causa do Líder do PT. Onde está o
Deputado Durval Angelo que recebeu os votos dos mineiros
para defendê-los nesta Casa?
Fico boquiaberto com o Regimento Interno desta Casa, porque

a Mesa ainda aceita um requerimento assinado pelo Líder do
PT, que não está presente nem sabe o que está acontecendo
aqui neste momento. Muito obrigado.
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O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, quero, em
rápidas palavras, responder ao Deputado Gilmar Machado que
questiona o nosso relatório.
Fomos indicados pelo nosso Presidente, Deputado Sebastião
Navarro Vieira, exatamente por pertencermos a uma região
cujas áreas que são motivo do projeto do Governo do Estado e
que dizem respeito à RURALMINAS interessam diretamente.
Essas áreas compreendem os Municípios de Matias Cardoso,
Jaiba, Chapada Gaúcha e Juvenilia.
Pela manhã, no momento em que V. Exa. protocolou o seu
requerimento, os outros dois requerimentos já haviam sido
protocolados ás 91h58min. A partir dai, o Presidente nos
chamou e nos disse que seríamos indicado relator. Disse que
gostaria que eu examinasse a questão. Passei toda a tarde
examinando a questão e emitimos o nosso parecer favorável às
duas emendas dos Deputados Paulo Piau e Clêuber Carneiro,
porque vêm descomplicar o problema, e quem dera que os
outros municípios a serem emancipados tivessem essa
oportunidade. Se a RURALMINAS tivesse imóveis nesses
municípios a serem emancipados, os 99, poderíamos fazer da
mesma forma que fizemos com os municípios do Norte de Minas
Não acatamos a emenda de V. Exa por dois motivos. O

primeiro motivo alegado refere-se à questão constitucional.
Está tudo no relatório para que V. Exa. possa conferir. O
segundo motivo é relativo ao mérito.
Hoje tivemos uma reunião com o Dr. Fantini, da RURALMINAS,
e com representantes da EPAMIG. Esses órgãos são afins e
interessam diretamente ao projeto. Eles nos mostraram
claramente que é necessário investir urgentemente em
tecnologia, aumentando o "know how" tecnológico dessas
empresas. Como vamos tirar esses recursos, se essa é urna das
poucas oportunidades que temos para investir nesses órgãos.
À EPAMIG, a pedido do Deputado Paulo Piau, deixou claro o
seguinte: se houver dinheiro, 25% da área hoje plantada em
Minas Gerais dobra toda a produção agrícola do Estado. Não
podemos acatar a emenda de V. Exa. do ponto de vista do
mérito, pois V. Exa. procura destinar o dinheiro à dívida
trabalhista, e esses recursos já estão contidos no orçamento
do Estado. Isso tiraria a oportunidade de investirmos em
tecnologia e aumentarmos o "know how" da agropecuária do
nosso Estado.
São esses os motivos. Não recebemos um relatório feito de
última hora. Participamos ativamente, com a Assessoria
desta Casa, na elaboração deste relatório. Desde a manhã
temos discutido com o Deputado Marco Régis esse projeto
Não acatamos a emenda por esses dois motivos V. Exa. pode
ficar tranqüilo. Não vou me prestar a ser relator para
apenas ler um documento feito sem o meu prévio conhecimento.
Tivemos o cuidado de ler esse documento, e discutir com a
assessoria.
Nós o estamos mantendo, porque nos parece melhor para o
Governo de Minas Gerais e para todo o Estado conservar
recursos para serem investidos em "know how" no setor
tecnológico da agropecuária. Obrigado.
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Questão de Ordem

O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, teríamos o
máximo prazer em ouvir os esclarecimentos do Deputàdo Marco
Régis, entretanto, é patente a falta de quorum". Não há
como prosseguir a reunião, razão por que pedimos a V. Exa. o
seu encerramento de plano.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de "quorum" para o prosseguimento dos nossos
trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados para
a ordinária deliberativa de amanhã, dia li, às 14 horas, com
a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 389 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas do dia nove de abril de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, Arnaldo
Penna 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 Arnaldo Penna 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. A Presidência informa que continua em discussão
o parecer do Deputado Anivaldo Coelho, relator do Projeto de
Lei nQ 600/95, adiada em virtude de pedido de vista
formulado pelo Deputado Arnaldo Penna em reunião anterior.
Encerrada a discussão e submetido a votação, é rejeitado o
parecer, que conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade da matéria. Nos termos
regimentais, o Presidente designa o Deputado Arnaldo Penna
novo relator da matéria e lhe concede prazo regimental para
a emissão de seu parecer. Registra-se a presença dos
Deputados Anivaldo Coelho e Leonidio Bouças. Continua em
discussão o parecer do Deputado Simão Pedro Toledo, relator
do Projeto de Lei nQ 678/96, adiada em virtude de pedido de
vista formulado pelo Deputado Arnaldo Penna em reunião
anterior. Encerrada a discussão e submetido a votação, é
rejeitado o parecer, que conclui pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade da proposição. Nos
termos regimentais, o Presidente designa o Deputado Ivair
Nogueira novo relator da matéria, o qual terá prazo
regimental para emissão de seu parecer. Discutidos e
votados, são aprovados os pareceres que concluem pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei ns 49 e 224/95 (relator: Deputado Arnaldo
Penna). O Deputado Arnaldo Penna, relator do Projeto de Lei
no 674/96, solicita prazo regimental para emitir seu
parecer, o que é deferido pela Presidência. Discutidos e
votados, são aprovados os pareceres que concluem pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
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Projeto de Lei flQ 692/96 com a Emenda np 1 e pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei flQ 702/96 (relator:
Deputado Anivaldo Coelho). Discutido e votado, é aprovado o
parecer que conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei nQ 706/96
(relator: Deputado Simão Pedro Toledo). O Deputado Anivaldo
Coelho, relator do Projeto de Lei nQ 708/96, emite parecer
que conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade da matéria. Na fase de discussão, o Deputado
Arnaldo Penna solicita vista da proposição, o que é deferido
pela Presidência. Passa-se à fase de discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Discutidos e votados, cada um por sua vez, são aprovados os
pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei nQs 497 e
561/95, 696, 703/96, este com a Emenda ng 1, 704/96
(relator: Deputado Leonidio Bouças) e 690/96, com a Emenda
ng 1 (relator: Deputado Ivair Nogueira). Nos termos do art.
189 do Regimento Interno, a Presidência determina o envio do
Projeto de Lei nQ 702/96 ao Plenário para inclusão do
parecer 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, 16 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo - Arnaldo
Penna - Ivair Nogueira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 358/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em
análise objetiva declarar de utilidade pública a Creche
Maternal Dom Bosco, com sede no Município de Betim.
Após ser publicada, veio a proposição a esta Comissão para
exame preliminar quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal.

Fundamentação
À Creche Maternal Dom Bosco é entidade civil sem fins
lucrativos. Está em pleno funcionamento desde a sua fundação
em 1985. Sua diretoria é composta de pessoas de reconhecida
idoneidade moral, que não são remuneradas pelo exercício dos
seus cargos.
Visto que a documentação juntada ao processo atende aos
requisitos estabelecidos pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que
dispõe sobre a declaração de utilidade pública de entidades,
não encontramos óbice à tramitação do projeto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
358/95 na forma proposta.
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Sala das Comissões, 16 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator
- Ivair Nogueira - Arnaldo Penna.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
P49 366/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o Projeto
de Lei nQ 366/95 propõe seja declarada de utilidade pública
a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de
Conceição da Aparecida, com sede no Município de Conceição
da Aparecida.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do projeto, deve esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, em
cumprimento das disposições regimentais.

Fundamentação
A referida instituição tem por finalidade promover o bem-
estar e a integração dos excepcionais na sociedade, até
mesmo criando empregos a eles adequados. Cabe lembrar,
também, que ela desenvolve cultura especializada no campo da
educação, voltada para o atendimento do excepcional-
Diante dessas considerações, julgamos a outorga do titulo

declaratório de utilidade pública ora proposto de relevante
importância para o trabalho da entidade

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 366/95 no lo turno, com a Emenda ng 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 16 de abril de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 598/95

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

De autoria do Deputado Toninho Zeitune, o projeto de lei em
apreço tem como finalidade instituir o Ano Legislativo
Mineiro e indicar o dia 16 de maio e a cidade de Mariana
como data e local para a comemoração do evento -
A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda
no 1, que apresentou. Vem, agora, a matéria a esta Comissão,
para o IQ turno de deliberação conclusiva, nos termos
regimentais.

Fundamentação
Em principio, a instituição do Ano Legislativo Mineiro
apresenta-se como iniciativa que se reveste de alta
significação, pois visa a colocar em destaque o mais
democrático dos Poderes do Estado, aquele que expressa mais
diretamente os anseios da população.
Em que pese ao mérito da proposição, cumpre, no entanto,
examinar sua conveniência e oportunidade, já que um evento
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como o proposto demanda uma série de providências cujos
custos exigem avaliação cautelosa. -
Primeiramente, examinemos a data indicada para a realizaçao

do evento. Consultas a textos e documentos históricos levam-
nos a crer que em 16 de maio não teria ocorrido fato
histórico que se pudesse relacionar com a origem do Poder
Legislativo em Minas.
Documentos publicados pelo Arquivo Público Mineiro dão

conta da criação da Vila do Ribeirão do Carmo em 9/4/1711,
cujos moradores deveriam 'viver sujeitos às leis e justiças
de Sua Majestade', o rei de Portugal.
Com o nome de Vila de Nossa Senhora do Carmo, essa vila foi
erguida no arraial do Distrito de Ribeirão do Carmo, que era
o local mais povoado da região das minas e que fora fundado
em 16/7/1696 por bandeirantes provenientes de Taubaté.
À primeira eleição para compor a Câmara anual foi realizada

em 4/7/1711, ocorrendo a posse no dia seguinte.
As câmaras coloniais, com sede nas vilas e cidades, eram
compostas de membros natos e membros eleitos, que eram
escolhidos entre os "homens bons", proprietários residentes
na localidade, que não fossem artesãos e não tivessem
"sangue impuro" como os negros, mulatos e cristãos-novos.
Esses órgãos, que chegaram a ter grande poder na Capitania,
possuíam recursos e patrimônio próprios e tinham atribuições
tais como arrecadar tributos, nomear juizes, decidir
pequenas causas, julgar alguns crimes, além de serem
responsáveis pelas vias públicas, por fontes e chafarizes.
Conforme se percebe, quase nada justifica serem essas

câmaras consideradas como núcleos de um poder legislativo,
ainda que local, pois suas funções não eram fazer leis, pois
essas promanavam da metrópole portuguesa; atuavam como
corpos auxiliares da administração local e estavam sujeitas
à autoridade do Governador da Capitania, legitimo
representante da Coroa.
Por ordem régia, datada de 23/4/1745, a Vila de Nossa
Senhora do Carmo tornou-se cidade, adotando o nome de
Mariana, em homenagem à rainha D. Maria Ana d'Austria,
esposa de D. João V. Na mesma época, não precisada
exatamente nos documentos consultados, o Papa Benedito XIV
dividiu as dioceses coloniais, criando, entre outras, a
diocese de Minas com o titulo de Bispado de Mariana.
A separação dos Poderes do Estado, obra teórica dos
pensadores iluministas, tendo Locke por precursor, só iria
ocorrer, no plano político, ao final do século XVIII,
consagrada pela Revolução Americana e pela Revolução
Francesa de 1789, influenciando a instalação dos regimes
liberais que se organizaram durante o século XIX, em muitos
países, inclusive no Brasil, cuja primeira Constituição, em
1824, a adotou -
A partir de então é que se pode falar de um Legislativo
formado por um corpo especificamente constituído para
exercer as funções próprias do Poder, de que resultam as
Assembléias Provinciais e as Câmaras Municipais do Império.
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Somente com a Proclamação da República, que introduziu a
Federação, irá consagrar-se a tripartição dos Poderes,
constituindo-se as três esferas da organização do Estado
brasileiro.
Não há, portanto, motivação consistente para que a data
indicada na proposição seja estabelecida de forma
obrigatória para a comemoração desejada.
Visto o projeto sob o ângulo da conveniência, deve-se
considerar que o art. 256 da Constituição Estadual já
determina seja o dia 16 de julho considerado como data
cívica do Estado, com celebrações em todo o território
mineiro, durante a semana, e com a transferência simbólica
da capital do Estado para a cidade de Mariana naquele dia.
Haveria, portanto, duas comemorações muito próximas,
acarretando ônus tanto aos cofres estaduais quanto aos do
município designado para sediá-las, em um momento
particularmente inconveniente para a criação de novas
despesas públicas.
Restaria, por fim, a instituição do ano de 1996 como Ano
Legislativo Mineiro Avaliamos, no entanto, que esse, sem
uma data a justificar sua comemoração, torna-se sem sentido
e faz inoportuna a proposição.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei n

598/95.
Sala das Comissões, 16 de abril de 1996.
João Leite, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 682/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Geraldo
Nascimento, dispõe sobre a instalação e o uso de aparelho
eliminador de ar para líquidos em tubulação.
Publicada em 12/3/96, foi a matéria distribuída a esta
Comissão, para receber parecer preliminar sobre seus
aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do
art. 195, c/c o art. 103, V, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento objetiva compelir a entidade

prestadora dos serviços de fornecimento de água a instalar,
juntamente com o medidor do consumo, equipamento destinado a
eliminar o ar porventura existente na tubulação.
Conforme consta na fundamentação do projeto, quando há
falta de água na rede adutora, ao retornar o liquido, o ar
existente na tubulação aciona o aparelho medidor,
registrando uni consumo inexistente, com prejuízo para os
usuários-
Observa-se, entretanto, conforme veremos a seguir, que a
matéria já se encontra disciplinada por norma especifica,
tornando-se inócua e desnecessária a aprovação da proposta
sob comento, em que pese ao trabalho do parlamentar na
defesa dos interesses coletivos
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O próprio Código de Proteção e Defesa do Consumidor,
constante na Lei nQ 8.078, de 11/9/90, dispõe, em seu art.
22, que "os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma
de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos".
Não se pode admitir como adequado um serviço de medição que
não possua a eficiência necessária, como faz crer o autor da
proposta- Estar-se-ia, dessa forma, contrariando sobremodo
os princípios elementares que estão a nortear as relações de
consumo, contidos no art. 4Q da norma anteriormente
referida, especialmente no que diz respeito à defesa dos
interesses económicos do consumidor e à garantia da oferta
de produtos e serviços com padrões adequados de qualidade,
segurança, durabilidade e desempenho.
Ressalte-se, ainda, que a matéria já se encontra
disciplinada pela Portaria nQ 29, de 7/2/94, do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial,
que estabelece as condições a que devem satisfazer os
hidrômetros utilizados para os fins mencionados.
Segundo a norma referida, os hidrômetros devem ser
construidos de maneira a fornecer indicações que não possuam
erros superiores aos máximos tolerados.
Vale esclarecer que, no Estado de Minas Gerais, tanto os
testes quanto a fiscalização dos equipamentos são feitos
pelo Instituto de Pesos e Medidas - IPEM -, a quem compete
executar a delegação outorgada pelo INMETRO no que diz
respeito á atividade metrológica.
Por último, convém ressaltar que a proposta se
incompatibiliza com o princípio da razoabilidade, de que
cogita o "caput' do art. 13 da Constituição mineira. Isso
porque o constante avanço tecnológico proporciona, a cada
dia, o lançamento de produtos e equipamentos cada vez mais
eficientes e de menor custo no mercado. Diante dessa
realidade, poderia dar-se o caso de uma empresa continuar
utilizando um equipamento já ultrapassado, apenas pelo fato
de a obrigatoriedade constar no texto de lei.
Diante de tais fundamentos, não vislumbramos a

possibilidade de uma normal tramitação do projeto.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela injuridicidade, pela
inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei
nQ 682/96.
Sala das Comissões, 16 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira, relator -

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

No 667/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em

análise objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Popular do Bairro Laranjeiras, com sede em Betim
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Publicado em 14/3/96, veio o projeto a esta Comissão para

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

Fundamentação
A instituição que se pretende beneficiar cumpre os
requisitos estabelecidos pela Lei no 5.830, de 6/12/71, que
disciplina a declaração de utilidade pública de entidades:
tem personalidade jurídica, funciona há mais de dois anos, e
os membros de sua diretoria são pessoas idôneas que não
recebemremuneração pelo exercício dos cargos que ocupam.
Não há óbice, portanto, à tramitação da matéria.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
687/96.
Sala das Comissões, 16 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator
- Ivair Nogueira - Arnaldo Penna.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 668/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto em análise
objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária Nossa Senhora do Desterro, com sede no Municipio
de Igarapé.
Publicado em 14/3/96, vem o projeto a esta Comissão para

exame preliminar, conforme determinação regimental contida
nos arts. 195 e 103, V, "a".

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar é sociedade civil sem

fins lucrativos, funciona há mais de dois anos e os membros
de sua diretoria nada percebem pelo trabalho prestado.
Encontra-se, pois, de acordo com os requisitos

estabelecidos pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que disciplina
a declaração de utilidade pública de entidades, nada havendo
que impeça a tramitação da matéria.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
688/96 no lQ turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator
- Ivair Nogueira - Arnaldo Penna.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 689/96

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o Projeto de Lei n
689/96 tem por objetivo dar a denominação de Rúbio Ortiz Von

o Bentzeen Rodrigues ao trecho da Rodovia MG-010 que liga o
Município de Conceição do Mato Dentro ã ponte sobre o
córrego Vacaria.
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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
Honra-nos homenagear o cidadão Rúbio Ortiz Von Bentzeen
Rodrigues pelo seu espirito arrojado e altruísta. Ele levou
uma vida plena de desafios, deixando em Minas Gerais marcas
que vêm, através dos anos, concorrendo para que o seu nome
seja lembrado.
Nasceu em Selo Horizonte, em 21/6/29, sendo filho do
engenheiro Oscar Von Bentzeen Rodrigues e de Maria do
Rosário Cunha Mello Von Bentzeen Rodrigues.
Em 1957 formou-se em Engenharia Química Industrial pela
Universidade Federal do Paraná.
Consorciou-se com O. Nícia Maria Uchõa Von Bentzeen
Rodrigues, resultando dessa união os filhos André, Bruno e
Fernanda.
Os alicerces de sua personalidade, construídos com
sabedoria e rara sensibilidade humana, foram demonstrados no
exercício da profissão de engenheiro.
Grandes conquistas o distinguiram, não só em Minas Gerais
corno em São Paulo e Curitiba. Entre elas, destacamos: atuou
como auxiliar administrativo na ECT no biênio 1945/1947 e
posteriormente como encarregado de remessas em Belo
Horizonte e Curitiba; ocupou na PETROBRAS, em São Paulo, no
ano de 1958, o cargo de engenheiro responsável pelo controle
de qualidade do óleo obtido do xisto betuminoso, bem corno de
sua extração e refinamento; destacou-se, ainda, por serviços
prestados ao Estado no DER-MG e na USIMINAS; foi sócio
fundador e Diretor-Presidente da Construtora Rodorninas S.A.
executando obras que imortalizaram seu nome.
Essas razões o fazem merecedor da homenagem que lhe

queremos prestar.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no lQ turno, do
Projeto de Lei nQ 689/96.
Sala das Comissões, 16 de abril de 1996.
Elbe Brandão, relatora.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 695/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto
de lei em apreço proíbe a cobrança de taxas, mensalidades e
contribuições nas escolas da rede estadual de ensino de 1Q
grau e dá outras providências.
Publicada em 16/3/96, 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
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A gratuidade do ensino público é principio Consagrado pela
Constituição da República de 1988, em seu art. 206, IV,
cabendo ao Estado assegurá-la, desde já, no ensino
fundamental, assim como garantir que esta gratuidade se
estenda progressivamente ao ensino médio, segundo determinam
os incisos 1 e II do art. 208 da dita Carta Federal.
Apesar disso, tem sido freqüente nas escolas públicas
estaduais a cobrança de taxas as mais diversas, muitas vezes
exigidas a titulo de contribuição à Caixa Escolar, o que
contraria flagrantemente a ordem constitucional.
Ora, qualquer medida que obrigue o aluno do ensino público

fundamental a pagar mensalidades ou taxas, seja para custeio
do material escolar, ou mesmo para a manutenção das
atividades das Caixas Escolares, representa, na prática, uma
burla ao principio da gratuidade do ensino público.
Nesse passo, a proposição em análise vem, muito

oportunamente, explicitar e reforçar o citado comando
constitucional, proibindo que se cobre, sob qualquer
pretexto, contribuições dos alunos da pré-escola e do l
grau das escolas públicas da rede estadual de ensino. A
medida coaduna-se, portanto, com os ditames constitucionais
já assinalados.
A matéria é de competência do Estado, nos termos do art.
24, IX, da Carta Magna, cabendo á Assembléia Legislativa
dispor sobre a questão, consoante dispõe o inciso XVIII do
art. 61 da Carta mineira. Sendo assim, inexiste óbice de
natureza constitucional que impeça a normal tramitação da
matéria.
Apenas para buscar o aprimoramento do seu texto original,
apresentamos a Emenda nç 1, ao final deste parecer, a qual
incidirá sobre o art. lg da proposição em comento.

Conclusão
A vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
695/96 com a Emenda no 1, a seguir redigida.

EMENDA No 1
Dê-se ao art, lQ a seguinte redação:
Art. l - E vedada às escolas públicas estaduais que

ministram o ensino fundamental a cobrança de mensalidades ou
taxas, ainda que a titulo de contribuição à Caixa Escolar.".
Sala das Comissões. 16 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira, relator -

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

NO 708/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em exame, do Deputado Gil Pereira, visa
instituir o Programa Estadual Adote uma Escola.
Publicada em 21/3/96, foi a proposição distribuída a esta
Comissão para, no que tanga aos aspectos de sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, ser
submetida a exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c O
art. 103, V, a, do Regimento Interno.
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Fundamentação
Sendo a educação direito de todos, cabe ao Estado e a
família promovê-la e incentivá-la com a colaboraçao da
sociedade, tendo em vista o desenvolvimento das pessoas,
notadamente no tocante ao exercício da cidadania _e a sua
qualificação para o trabalho. E, pois, o que dispõe o art.
195, "caput", da Constituição Estadual.
A proposição em tela, cuja iniciativa não se encontra
disposta no rol da competência privativa do Governador do
Estado, prevista no art. 66. III, da referida Constituição,
pode ser apresentada por membro deste Poder Legislativo,
consoante lhe faculta o art. 65 da Constituição mineira, c/c
o art. 191, 1, do Regimento Interno.
Outrossim, em face das dificuldades financeiras enfrentadas
pelo Estado, torna-se premente o envolvimento da sociedade
civil para que, por meio de sua colaboração, possa também
contribuir para o desenvolvimento educacional, mediante a
adoção de uma escola.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
708/96.
Sala das Comissões, 16 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho - Ivair
Nogueira - Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 713/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto
de lei em análise objetiva declarar de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos da Fundação Dom Bosco - APAF -,
com sede no Município de Belo Horizonte.
Publicada, foi a matéria distribuída a esta Comissão para

que seja examinada preliminarmente, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103, V, "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
Verifica-se, pela documentação anexa ao processo, que a
referida entidade preenche os requisitos previstos na Lei n
5.830, de 6/12/71, que estabelece os critérios para a
declaração de utilidade pública de entidades.
Não existe óbice, portanto, á tramitação da referida

matéria.
Conclusão

Pelas razões exaradas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
713/96 na sua forma original.
Sala das Comissões, 16 de abril de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Simão Pedro Toledo, relator
- Arnaldo Penna - Ivair Nogueira.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 186/95

Comissão de Administração Pública
Relatório



De autoria do Deputado Arnaldo Canarinho, o projeto de lei
em análise pretende seja dada a denominação de - Deputado
Renato Azeredo à Praça de Esportes Minas Gerais, localizada
no Município de Curvelo.
Aprovada a proposição no lo turno, em sua forma original,
cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria no 2ç turno, em cumprimento das disposições do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame pretende homenagear o Dr. Renato

Azeredo, por seu espirito arrojado e altruísta.
Como político, pôde demonstrar os seus traços de firmeza,
determinação e rigor na administração das complexas causas
públicas-
Essas qualidades fazem-no merecedor desta homenagem.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei nQ 186/95 no 2g turno, na forma original.
Sala das Comissões, 16 de abril de 1996.
Elbe Brandão, relatora

PARECER PARA O 2p TURNO DO PROJETO DE LEI
No 548/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado José Bonifácio, o Projeto de Lei ng
548/95 visa declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro Capitão Eduardo - AMBASE -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Aprovado o projeto no lo turno com a Emenda flQ 1, cabe a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2o turno, nos termos regimentais.
Em obediência ao que determina o art. 196 do Regimento
Interno, elaboramos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
A referida instituição desenvolve atividades de grande
alcance social, incentivando a solidariedade entre os
moradores, o espírito comunitário e a defesa dos interesses
comuns.
Em vista do êxito que a entidade vem alcançando no

cumprimento de suas metas, justa e meritória se mostra a
iniciativa de declará-la de utilidade pública.

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

nQ 548/95 no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 16 de abril de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator.

Redação do Vencido no ip Turno
PROJETO DE LEI No 548/95

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Bairro Capitão Eduardo - AMBASE -, com sede no Município de
Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



352

Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Moradores do Bairro Capitão Eduardo - AMBASE -, •com sede
no Município de Belo Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 553/95

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em
epigrafe visa a dar a denominação de Paulo Fagundes da
Fonseca Penido ao trecho da MG-220 que liga os Municípios de
Três Marias e Diamantina.
Aprovada a proposição no lQ turno, sem emenda, cabe agora a
esta Comissão, nos termos regimentais, deliberar
conclusivamente sobre a matéria no 2Q turno.

Fundamentação
Ratificando o parecer anterior desta Comissão, consideramos
justa e oportuna a homenagem que se deseja prestar a Paulo
Fagundes da Fonseca Penido, dando o seu nome à estrada que
liga os Municípios de Três Marias e Diamantina, já que suas
ações estão indissoluvelmente ligadas a importantes
realizações empreendidas na região correspondente.

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

553/95 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 16 de abril de 1996.
Carlos Murta, relator.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 569/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em
análise objetiva declarar de utilidade pública a Casa de
Formação e Apoio ao Menor, com sede no Município de Bom
Despacho.
Aprovado o projeto em 1Q turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2
turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Casa de Formação e Apoio ao Menor, de cunho beneficente,
desenvolve trabalhos de caráter sociocultural visando ao
desenvolvimento integral da criança carente, além de
orientar e preparar as jovens vocacionadas para a vida
religiosa, pautando suas ações pelo ideal da caridade.
Evidencia-se, portanto, o caráter de utilidade pública da
referida entidade, cuja obra empreendedora é notória.

Conclusão
Pelas razões exaradas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 569/95 no 2Q turno, na forma original.
Sala das Comissões, 16 de abril de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator.

PARECER PARA 0 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
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NO 583/95

Comissão de Saúde e Ação Social -
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto
de lei em análise, que objetiva declarar de utilidade
pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -
ÂPAE de Rio Paranaiba, com sede no Município de Rio
Paranaiba, foi aprovado no lQ turno, na forma original.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre
a matéria para o 2o turno, conforme estabelecem as
disposições regimentais.
Nos termos do f lo do art. 196 do Regimento interno,
elaboramos a redação do vencido, que segue anexa e é parte
deste parecer

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar com a declaração de
utilidade pública presta atendimento a deficientes físicos e
mentais, tendo como principal objetivo promover o bem-estar
e a integração do excepcional na sociedade.
Pelas atividades de caráter assistencial e filantrópico que

vem realizando, torna-se a instituição merecedora do titulo
deciaratário de utilidade pública.

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

583/95 no 2Q turno, na forma do vencido no lo turno-
Sala das Comissões, 16 de abril de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI No 583195

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE de Rio Paranaiba, com sede no
Município de Rio Paranaíba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Rio Paranaiba,
com sede no Município de Rio Paranaiba
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 595/95

Comissão de Defesa Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei
em análise tem por objetivo instituir o Dia Estadual do
Detetive Profissional.
A proposição foi aprovada no lo turno, com a Emenda no 1,
cabendo a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria no 2Q turno.
Nos termos do art. 196, lQ, do Regimento Interno, cabe-
nos elaborar a redação do vencido, que é parte deste
parecer -

Fundamentação
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Reafirmando nosso entendimento sobre o assunto, destacamos
a conveniência e a oportunidade da apresentação do projeto
em tela, por tratar-se de um ato de reconheciniento do
valoroso trabalho desenvolvido pelo detetive profissional no
campo da investigação técnica, em beneficio tanto do cidadão
quanto das instituições judiciárias.
Cumpre esclarecer que a escolha da data comemorativa da
classe coincide com a data de aniversário do ilustre mestre,
criador e fundador do Conselho Federal dos Detetives
Profissionais, Sr. José Antônio Nunes, tendo em vista o
intuito de se lhe prestar homenagem.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 595/95 no 2Q turno, na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 16 de abril de 1996.
Djalma Diniz, relator.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI No 595195

Institui o Dia Estadual do Detetive Profissional.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica instituído o Dia Estadual do Detetive
Profissional, a ser comemorado, anualmente, no dia 13 de
junho-
Art.  2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

ERRATA
PROJETO DE LEI No 692/96

O despacho ao projeto de lei em epígrafe é o que se segue,
ficando sem efeito o despacho ao referido projeto publicado
na edição de 15/3/95, pág. 8, col. 2:

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.'.
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Presidência dos Deputados Agostinho Patrús, Wanderley Avila
e Sebastião Navarro Vieira
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EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei ns 750 a 754/96 - Requerimentos ngs 1.250 a 1.256/96 -
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Ajalmar Silva - 2? PARTE (ORDEM DO DIA): 1? Fase: Abertura
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para Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei
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Requerimentos: Requerimento do Deputado Olinto Godinho;
inclusão do Projeto de Lei flQ 607/95 em ordem do dia para os
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Deputado Durval Angelo; questões de ordem; chamada para
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do Deputado Alrnir Cardoso; rejeição do requerimento;
verificação de votação; ratificação da rejeição; questão de
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destaques; discursos dos Deputados Durval Angelo, Gilmar
Machado, Almir Cardoso e Marcos Helênio; aprovação;
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COMPARECIMENTO
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- Comparecem a esta reunião os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião - Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Áloise - Maria Jose
Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Almir
Cardoso - Álvaro Antônio - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade
- Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos
Murta - Carlos Pimenta - Cléuber Carneiro Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe
Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil Pereira - Glycon
Terra Pinto - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José -
Jairo Ataide - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique -
Kemil Kumaira - 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 Vasconceilos - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wilson
Trápia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Às 14h15rnin,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2a-Secretária, 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.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida,

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

proposições:
PROJETO DE LEI No 750/96

Dá a denominação de Escola Estadual José Rodrigues Rocha à
Escola Estadual de Brasilândia, localizada no Municipio de
Oliveira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica denominada Escola Estadual José Rodrigues
Rocha a Escola Estadual de Brasilândia, localizada no
Municipio de Oliveira.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 3 de abril de 1996.
Ronaldo Vasconcel los
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Justificação: Como mediador e homem probo, José Rodrigues
Rocha deixou sua marca na história de Oliveira. Não media
esforços para resolver as lides cotidianas de maneira
suasória e rápida, evitando maiores danos às partes
litigantes.
Digno cidadão, dedicou grande parte de sua vida à

filantropia, conquistando assim a admiração e o respeito das
pessoas que tiveram o privilégio de desfrutar do seu
convívio. Pelas ações em prol dos menos favorecidos, seu
nome eternizou-se na região.
Essas razões fazem de José Rodrigues Rocha merecedor da

homenagem que lhe prestamos por meio deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c O art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Np 751196
Dá a denominação de Escola Estadual José Alves à Escola
Estadual do Bairro Helvécio Marques Lisboa, localizada no
Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Passa a denominar-se Escola Estadual José Alves a
Escola Estadual do Bairro Helvécio Marques Lisboa,
localizada 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 Reuniões, de de 1996.
Álvaro Antônio
Justificação: Honra-nos homenagear o Sr. José Alves por sua
capacidade de trabalho e liderança em prol do menor
adolescente.
José Alves nasceu em Lisboa, Portugal, em 12/7/26, e
faleceu em Belo Horizonte, em 28/7/90. Chegou ao Brasil aos
25 anos de idade. A família veio trabalhar na lavoura na
região do Barreiro de Cima. Com  o fim da agricultura, José
Alves trabalhou no comércio e conseguiu abrir seu próprio
negócio.
Trabalhou na Fundação do Bem-Estar do Menor, ensinando aos

menores carentes os afazeres da agricultura.
Teve, ainda, importante atuação política e foi pessoa
amiga, honesta, generosa, que prestou relevantes serviços à
comunidade, sempre buscando melhorias para o futuro.
Por esses motivos, apresentamos este projeto de lei,
denominando a Escola Estadual do Bairro Helvécio Marques
Lisboa de Escola Estadual José Alves.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c O art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Np 752196
Declara de utilidade pública a Associação Raizes de
Comunicação, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Raízes de Comunicação, 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 contrario.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Miguel Martini
Justificação: O suporte do progresso de urna comunidade e,

sem dúvida, a educação. Com esse propósito foi instituída a
Associação Raizes de Comunicação em Belo Horizonte.
Sabe-se que a escola é o ponto de partida para o
desenvolvimento integral do indivíduo, possibilitando-lhe as
conquistas da civilização moderna.
A Associação Raízes de Comunicação atua no campo do
aprendizado cultural, com vistas à formação de pessoas que
se disponham a promover a educação para a cidadania, dentro
dos princípios do humanismo cristão Para chegar à meta que
propõe alcançar, carece da colaboração de outras entidades e
Pessoas interessadas no aprofundamento da doutrina social
cristã.
Promove cursos, retiros e seminários para formar agentes
multiplicadores. Desenvolve, também, intenso trabalho de
assistência social, através de atendimento psicoterapéutico,
que consiste em acolher e atender pessoas portadoras de
problemas e desajustes de ordem emocional, levando-as a uma
completa reintegração social
Criou, ainda, serviço de radiodifusão, que será executado
sem finalidade comercial, objetivando exclusivamente
expandir a educação e a cultura. Esse serviço de transmissão
levará o nome de Sistema Raízes de Comunicação.
Por ser associação do mais alto conceito, de longo alcance
social, por certo terá o reconhecimento dos nobres pares,
obtendo a declaração de utilidade pública por meio deste
projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Ng 753/96
Cria o Programa de Recuperação. Proteção e Desenvolvimento

do Potencial Turístico da Estrada Real.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica criado, no Estado de Minas Gerais, o
Programa de Recuperação. Proteção e Desenvolvimento do
Potencial Turístico da Estrada Real.
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, consideram-se

como Estrada Real os caminhos antigos e suas variantes,
dentro do território do Estado de Minas Gerais, q ue ligam as
cidades do Rio de Janeiro, Ouro Preto e Diamantina.
Art. 2g - São objetivos do programa:

- resgatar e preservar o traçado original da Estrada Real
e o patrimônio histórico-cultural a ela associado;



II - incentivar a prática do turismo e do lazer ao longo da
Estrada Real
III - possibilitar a criação de novas áreas de conservação

e lazer no Estado.
Art. So - Compete ao Poder Executivo, na administração e
gerência do programa:

- levantar dados e organizar pesquisas históricas que
permitam o mapearnento da Estrada Real em território mineiro;
II - identificar, no âmbito do programa, as áreas aptas à

prática do turismo e do lazer;
III - estimular, por meio de incentivos fiscais,

crediticios e outros, os empreendimentos turísticos e de
lazer existentes e a serem implantados, bem como apoiar os
proprietários de terrenos cortados pela Estrada Real, desde
que preservem os trechos de interesse histórico e
sociocultural mapeados, como também as áreas de interesse
ecológico adjacentes;
IV - pesquisar e divulgar os aspectos culturais

relacionados com a Estrada Real, especialmente os que dizem
respeito ao folclore regional;
V - celebrar convênios com entidades de direito público ou
privado, objetivando a execução do disposto nesta lei.
Art. 4 - Será assegurada, na forma estabelecida em
decreto, a participação de representantes dos segmentos
ligados à historiografia, ao turismo, ao meio ambiente e a
outras atividades afins no planejamento, na execução e na
fiscalização do disposto nesta lei.
Art. 5 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias a contar do inicio de sua
vigência-
Art. 6p - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 7 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de abril de 1996-
Wilson Trópia
Justificação: Estrada Real, Caminho Velho e Caminho Novo
são os principais nomes dados aos antigos caminhos
utilizados pelos mineiros e brasileiros nos idos da Colônia
e do Império, que ligavam a cidade do Rio de Janeiro a
Diamantina. Por esses caminhos cruzavam as autoridades, o
povo comum, as mercadorias em lombo de burro, o ouro a ser
contrabandeado, os diamantes dentro de santos do pau oco.
Praticamente, eram essas as únicas vias de transporte, que
cruzavam a Capitania de norte a sul, ligando o antigo
arraial do Tijuco e dos diamantes e a antiga capital da
Capitania - Vila Rica - à cidade de São Sebastião do Rio de
Janeiro.
Com o passar dos tempos, novas vias de transporte foram
surgindo, e a velha Estrada Real foi sendo abandonada. Nos
Idos da Colônia, o próprio Alferes Tiradentes foi
responsável pelo patrulhamento de longo trecho da Estrada
Real, na serra da Mantiqueira. Por ironia do destino, nas
margens dessa estrada, á guisa de aviso aos viajantes, as
partes de seu corpo esquartejado foram dependuradas. Ao
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longo do trajeto, estão ainda as fazendas onde se reuniam os
inconfidentes e as vilas e lugarejos repletos de história
mineira e brasileira. Cá e lá, há capelas, fontes, pontes
rústicas e obras de arte, riachos, trilhas, calçamentos,
quase tudo coberto pelo mato e esquecido pelo poder público.
Como justificativa desse descaso, o progresso; e, como
preço, o esquecimento e o abandono de um enorme potencial
histórico, turístico e ecológico.
Com o projeto que ora apresentamos, intentamos dar nossa
contribuição ao desenvolvimento do turismo rural e ecológico
em nosso Estado. A tarefa não é fácil; muitos trechos da
estrada estão destruidos. Só uma pesquisa séria pode
resgatar os caminhos perdidos e colocá-los à disposição dos
mineiros e brasileiros que, imbuídos de sentimento
patriótico, queiram comemorar o 21 de abril caminhando pelos
trechos da Estrada Real patrulhados outrora pelo Alferes, e
que, ao pararem nos lugares nos quais foram expostas as
partes de seu corpo, queiram orar e refletir sobre as razões
e os objetivos da Inconfidência e o destino trágico mas
glorioso de Tiradentes
A preservação de monumentos e bens naturais que ligam um
povo a seu passado de conquistas e desenvolvimento é
importante para criar de uma identidade nacional e
sedimentar o orgulho de suas origens. Quando ligamos um
marco tão importante para Minas, como a Estrada Real, aos
ideais que motivaram os inconfidentes e os desbravadores do
sertão, vemos claramente a importância que sua integridade
tem para o Brasil e para Minas Gerais.
Neste momento da política brasileira, em que os governantes

procuram conhecer, por meio de audiências públicas e
levantamentos, as necessidades mais urgentes de seus
governados, é possível uma estrada que, no mais das vezes,
não passa de uma trilha malcuidada, ser facilmente destruída
e substituída por uma auto-estrada, para atender a uma
dessas necessidades mais urgentes. Com isso, porém, podemos
estar perdendo um pedaço de nossa história, uma , parte da
identidade nacional, um marco das Gerais. É. pois,
necessário que se faça uma campanha de informação sobre a
importância desses marcos de nossa história, e que se
agilize a ação pública para sua preservação.
Esperamos que os nobres pares, conhecedores da situação
descrita e sensibilizados pela importância desses
referenciais históricos para a formação de uma identidade
nacional, dêem seu apoio à aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Educação e de Fiscalização Financeira para parecer, nos
termos do art. 195, c/c o aru 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 754196
Declara de utilidade pública o Centro de Reabilitação
Reverendo Jádis Gonçalves Monteiro - APAE - Guanhães, com
sede no Município de Guanhães.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



361 ON
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Centro de
Reabilitação Reverendo Jádis Gonçalves Monteiro - APAE -
Guanhães, com sede no Município de Guanhães.
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.
Olinto Godinho
Justificação: Fundado em junho de 1993, o referido Centro

de Reabilitação tem prestado assistência gratuita a todos os
deficientes mentais do município, organizando e incentivando
as atividades dessas crianças, visando à melhoria das suas
condições de vida, por meio de programas educativos
especiais e tratamento médico e psíquico. Isso posto,
entendo ser justa e merecida a declaração de utilidade
pública dessa entidade, para a qual peço o apoio de meus
pares.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

No 1.250/96, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr.
Eduardo Betti Menezes, Delegado Regional de Sete Lagoas,
pelos excelentes serviços prestados. (- A Comissão de Defesa
Social-)
Ng 1.251/96, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que o
Estado interceda junto ao CONFAZ visando à isenção do ICMS
de energia elétrica em projetos de irrigação. (- A Comissão
de Fiscalização Financeira.)
NQ 1-252/96, do Deputado Alvaro Antônio, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 2g
Pelotão da 8a Companhia de Policia Militar pelos relevantes
serviços prestados à causa da ecologia. (- A Comissão de
Defesa Social.)
Ng 1.253/96, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas com vistas à realização de
obras de pavimentação urbana no Município de Fronteira dos
Vales. (- A Comissão de Administração Pública.)
Ng 1.254/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Luz e União, localizada no Município de Poços de
Caldas, por seus 49 anos de existência. (- A Comissão de
Educação.
No 1.255/96, do Deputado Dilzon Melo, solicitando seja

formulado apelo ao Presidente do IPSEMG com vistas ao envio
a esta Casa de informações sobre esse órgão. (- A Mesa da
Assembléia.)
NQ 1.256/96, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas à
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construção de um estádio de futebol no Município de Viçosa.
(- A Comissão de Educação
- E também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado

Olinto Godinho.
COMUNICAÇÕES

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Bancada do
PSD e dos Deputados Wanderley Ávila e Jairo Ataide.

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

Helênio.
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, membros da imprensa, público aqui presente
e trabalhadores do Movimento dos Sem-Terra que estão nesta
Casa, no lado externo, aguardando um pronunciamento sobre os
encaminhamentos que estão sendo dados ás suas
reivindicações: o contato com o Governador ontem e o contato
com o Presidente da Assembléia hoje, vamos fazer comentários
sobre essa situação e falar um pouco sobre o resultado da
audiência com o Governador e da audiência com o Presidente
da Assembléia.
E sabido por todos que está ocorrendo no Brasil uma jornada

nacional pela reforma agrária, promovida pelo Movimento dos
Sem-Terra - o MST. São trabalhadores rurais que vivem o
drama diário da exclusão do direito ao trabalho e à terra
para produzir o seu próprio sustento e promover o
desenvolvimento do Pais. A maioria de nós, brasileiros,
temos raizes no campo. Sabemos que, nos últimos 20 anos,
mais de 30 milhões de cidadãos tiveram de deixar o interior
e vir para grandes cidades, expulsos da terra. Sem
perspectivas de trabalho, em busca de emprego e de alguma
esperança de vida, essas pessoas incham as favelas e fazem
crescer o número de famintos e de desamparados nas grandes
metrópoles. Diariamente esse drama se repete com novas
famílias expulsas pela cerca dos latifundiários, muitas
vezes vitimas da violência no campo promovida pelo sistema
fundiário perverso, que concentra a terra nas mãos de poucos
proprietários. O Brasil tem 851.000.0001ha de terra. Desse
total, 371.000.000ha estão concentrados nas mãos de poucos
proprietários, ou seja, quase a metade do Brasil é de
propriedade desses latifundiários. Esses grandes
proprietários além de explorarem os lavradores e suas
famílias, ainda se acham no direito de expulsá-los a
qualquer hora. São mais de 6.500.000 familias sem terra.
Os latifundiários acumulam terras ociosas, sonegam
impostos, devastam florestas e até adotam o trabalho
escravo, uma vergonha nacional em pleno final de milênio.
Para manterem essa concentração de terras e impedirem o
direito do lavrador à terra, ao trabalho, à casa e à comida,
os grandes proprietários provocam conflitos e mortes,
incitam a violência e promovem a corrupção com o objetivo de
impedir a punição de culpados em massacres e assassinatos de
lideres no campo.
De 1981 a 1990 morreram em conflitos de terra 383 pessoas.
A impunidade faz com que os mandantes desses crimes se
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tornem tão arrogantes que chegam ao ponto de divulgar listas
de "marcados para morrer'. A profissão de pistoleiro está em
alta. Cobram-se entre R$200,00 e R$300,00 para se tirar uma
vida desses lavradores. Na maioria dos casos os assassinos
estão soltos, provocando mais mortes. Nem mesmo os casos
como o de Chico Mendes, líder seringueiro, que teve
repercussão internacional, teve seus criminosos punidos
exemplarmente. Compraram sua liberdade numa fuga tranqüila.
A omissão e muitas vezes a cumplicidade das autoridades e

dos governos fazem com que proliferem os casos de violência,
como ocorreu em Corumbiara, onde a PM transformou a retomada
da Fazenda Santa Elina em um massacre. Cumprindo ordem
judicial, sem negociação, no meio da madrugada, mataram
covardemente,pelas costas, nove posseiros. Uma menina de
seis anos foi atingida e morta a curta distância. Feriram 53
posseiros e prenderam outros 355, além da violência sexual
praticada pelos policiais contra as lavradoras nessa noite
sangrenta.
A questão da terra em Minas Gerais também não é diferente:
16% dos proprietários rurais dominam mais de 2/3 das terras
mineiras. Apenas no Norte de Minas e no vale do
Jequitinhonha, entre 1975 e 1985, mais de 1.000.0001ha de
terras consideradas devolutas foram colocadas á disposição
de empresas, a preços irrisórios, para o plantio de
eucaliptos. Como resultado, milhares de lavradores perderam
suas terras, e houve uma brutal destruição do meio ambiente.
Em conseqüência dessa concentração de terras, dezenas de
conflitos ocorreram em Minas Gerais, um levantamento feito
pela UFMG em 1995 constatou a existência de 39 conflitos no
Estado, e desde então esse número está crescendo.
São 1.096 famílias acampadas em vários pontos do nosso
Estado, aguardando os prometidos assentamentos, e 600 mil
outras sem terra na expectativa de serem contempladas com o
Programa Nacional de Reforma Agrária do Governo Federal,
segundo dados do MST.
Segundo a RURALMINAS, há cerca de 11.000.000ha de terras

devolutas que dariam para assentar 275 mil famílias em nosso
Estado. Falta vontade política para Que isso possa
acontecer. A Constituição mineira, em seu art. 247, dá
poderes às autoridades para repassar essas terras para o
assentamento de agricultores sem terra, e, no entanto, desde
a promulgação da Constituição, em 1989, que o Movimento dos
Sem-Terra aguarda o cumprimento desse dispositivo

0	constitucional.
No vale do Rio Doce, temos três acampamentos: Urupuca, em
São José da Safira; Fazenda Ministério, em Governador
Valadares às margens da BR-116), e Fazenda Califórnia, em

o Tumiritinga. Os acampados somam mais de 300 famílias que
aguardam a solução dos assentamentos. Estão produzindo
nessas áreas o necessário para seu sustento. A EPAMIG

e alardeou que as terras da Fazenda Ministério não serviam
a para a agricultura. Logo após os sem-terra mostraram a toda

a população a produção de 80 sacas de milho, 200 sacas de



364

arroz, 380 sacas de feijão e 2 mil quilos de quiabo, sem
nenhum apoio oficial.
Por isso, nós do PT apoiamos o Movimento dos Sem-Trra, por
acreditar que o único jeito de acabar com a fome nas grandes
cidades, incentivar a manutenção dos lavradores no campo e
pôr fim à violência contra os camponeses é a reforma
agrária. O cultivo das terras reformadas fará aumentar a
quantidade de alimentos, que, conseqüentemente, ficarão mais
baratos. Esses assentados passam a produzir e a vender,
aumentando o poder de compra e favorecendo o comercio e a
indústria. A reforma agrária é uma mudança que vai
beneficiar toda a sociedade brasileira, resultando em mais
empregos e reativação da economia.
Há 11 anos o Governo Sarney garantiu assentar 1.400.000
famílias no Brasil, e dessas, 138 mil só em Minas Gerais,
durante seu Governo. Em final de 1989, não havia cumprido
nem 10% do que foi prometido. No Governo Coilor, essa
promessa reduziu-se a 400 mil assentamentos, e antes de ser
adotada qualquer medida nesse sentido, o Presidente foi
despejado do poder. Com Itamar Franco, esse número teve
redução drástica: houve a promessa de que 199 mil seriam
atendidos pela reforma agrária, e não houve sequer 20 mil
assentamentos.
Fernando Henrique garantiu, em seu programa de governo,

atender 280 mil famílias, iniciando com 40 mil assentamentos
em 1995, e 60 mil em 1996. Até o momento, só assentou 12.100
familias e, mesmo assim, só atendeu as que já se encontravam
acampadas há vários anos. O INCRA alega não ter recursos
para promover os assentamentos, mas contrariando essas
afirmações, o Governo aplica R$17.800.000.000,00 para salvar
Bancos privados falidos.
As elites brasileiras não entendem outra linguagem que não
seja a das ocupações. Ocupações, e não invasões de
propriedade, já que, em se tratando de latifúndios
improdutivos, dissonantes da função social imposta pela
Constituição da República, são terras cuja propriedade não
tem amparo na ordem jurídica. Somente com essas iniciativas
é que os lavradores sem terra chamarão a atenção da opinião
pública para esse grave problema social-
Por isso, queremos apelar aos parlamentares mineiros para o
imediato apoio aos sem-terra de nosso Estado, assumindo o
firme compromisso com os itens da pauta negociada ontem, dia
15, com o Governador Eduardo Azeredo. São pontos simples e
possíveis de se viabilizarem imediatamente. Querem os sem-
terra, ainda, o cumprimento do art. 247 da nossa
Constituição que dispõe sobre a destinação das terras
devolutas. Pedem ainda a rejeição da Proposta de Emenda à
Constituição nQ 18/95, de autoria do Deputado Jairo Ataíde,
que dificultaria a viabilização da reforma agrária em nosso
Estado.
A reforma agrária precisa ser uma luta de todos nós.
Não gostaríamos de concluir com pessimismo. Queremos
cumprimentar o Governador Eduardo Azeredo e o Presidente
desta Casa pela receptividade dada às lideranças do
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Movimento dos Sem-Terra. Q Governador recebeu-nos muito bem,
ontem, e foi muito receptivo à proposta de retomada da
Fazenda do Ministério, com um programa de irrigação de
agrovilas e uma série de projetos, dentre os quais uma
escola agrícola. Portanto, na companhia do Deputado João
Leite e das lideranças dos sem-terra, lá estivemos. Tenho de
dar o testemunho de que o Governador Eduardo Azeredo foi
receptivo e se comprometeu conosco e de que o Presidente da
Casa, Deputado Agostinho Patrús, deu uma ótima receptividade
a eles. Esperamos que todos os Deputados apóiem essa
reivindicação para que os conflitos cheguem ao final, e os
sem-terra tenham uma perspectiva de uma vida melhor. Muito
obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José

Haue i sen -
A Deputada Maria José Hauelsen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, senhores das galerias, pessoas que nos escutam,
acabamos de ouvir o Deputado Marcos Helênio, que, com fatos
bem expressivos e dados bem concretos, colocou, aqui, o
problema, o sofrimento daqueles que moram no campo,
sobretudo em assentamentos, e que buscam, há anos, uma
reforma agrária. Para nós, o assunto é tão importante que
vamos continuar falando sobre o problema que o companheiro
começou a analisar.
Queremos dizer, primeiramente, que reforma agrária só é
polêmica e só é discutida, ainda, nos países atrasados, nos
países do Terceiro Mundo, onde o abuso de poder, a
concentração da renda, a riqueza nas mãos de poucos impedem
que todos tenham uma vida digna e saudável. Todos os países
adiantados fizeram sua reforma agrária. E é uma pena que
estejamos ainda, praticamente, no principio dessa luta, que
aqueles que detêm o poder ainda estejam começando a ter uma
compreensão maior da necessidade de se fazer imediatamente
essa reforma agrária.
Desejamos dizer, ainda, que reforma agrária não interessa
apenas aos trabalhadores rurais. Se não fosse por uma
questão de justiça, que é o argumento mais importante, nós,
que moramos na cidade, até por uma questão de interesse
pessoal, particular, deveríamos apoiar a reforma agrária.
Todos sabemos e acompanhamos as conseqüências do êxodo
rural. O trabalhador rural, que não agüenta mais morar no
desconforto da roça, vem para a cidade, muitas vezes, porque
não encontra terra para plantar, não encontra apoio
governamental e vem buscar uma vida melhor para si e para
sua família. Ao chegar à cidade, aos grandes centros,
principalmente, esse trabalhador rural, que, na maioria das
vezes, não constitui mão-de-obra qualificada, não é
habilitado para trabalhos mais técnicos, vive á cata de
emprego e termina numa favela. E. ai, vai sofrer os horrores
da vida urbana, da vida da favela. Sem lugar para morar e
sem emprego para garantir o sustento dos seus, esse
trabalhador rural começa a ver a fome em sua família. Começa
a sentir dificuldades para sustentar seus filhos e parentes.
0 que acontece, então? Aqueles que são marginalizados, que
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são abandonados pela sociedade terminam, algumas vezes,
enveredando pelo caminho da marginal idade, do vicio. E. ai,
o desconforto chega para todos. Disse, ainda há pouco: se
não fosse por uma questão de justiça, ao menos por uma
questão de interesse pessoal, nós, da cidade, deveríamos
estar unidos ao povo do campo, ao lavrador, para que
houvesse urna vida boa para todos. Os trabalhadores rurais
merecem uma vida prazerosa.
E qual é o outro fator que, muitas vezes, tira esse pessoal
da roça? É que mesmo aqueles que receberam alguma terra ou
que herdaram 5, lO ou 12 hectares de seus familiares não têm
condições de viver ali sem escola, sem posto de saúde, sem
estradas, sem ferramentas.
Quando falamos em reforma agrária, queremos dizer que é
necessária, além da terra, uma política agrícola para
garantir ao trabalhador o conforto e a alegria de viver na
roça.
Vimos as violências da semana passada, aqui em Belo

Horizonte. A marcha pela reforma agrária foi promovida em 22
Estados da Federação. O dia marcado para que os
representantes de todos os assentamentos chegassem às
Capitais era 10 de abril. E Minas Gerais, infelizmente, para
vergonha nossa, foi o único Estado que deu um show" de
violência E por isso que estamos encaminhando um
requerimento ao Presidente desta Assembléia, para que ele o
envie ao Presidente da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais, a fim de que se apure, com clareza, o que
aconteceu no dia 9 de abril. Nesse requerimento, pedimos que
seja convocado o Cel. PM Nélson Fernando Cordeiro,
Comandante-Geral da PMMG, e, também, o Ten.-Cel. PM Carlos
Roberto Lopes Cançado, Comandante do Batalhão de Choque da
mesma corporação, para prestarem esclarecimentos àquela
Comissão sobre os incidentes envolvendo aquela instituição e
os integrantes do movimento dos sem-terras, por ocasião da
marcha pela reforma agrária. E mais: pedimos que sejam
requeridas da policia as imagens gravadas em vídeo, para que
possamos avaliar o que eles já apuraram a respeito desse
incidente. Mais ainda: que sejam contactadas as emissoras de
televisão da Capital, para que nos emprestem as gravações
que fizeram, para podermos ver se houve violência - e temos
certeza disso e de como foram violentos os policiais. Se
houve algum incidente, alguma briga, a culpa não foi dos
sem-terras, mas da policia, Que desrespeitou o direito de ir
e vir. Ela alega que queria, apenas, apreender as armas que
eles traziam. Ora, os sem-terras caminhavam para a Capital
com as bandeiras do movimento, com as ferramentas de seu
trabalho: a foice, a enxada e o facão. As armas que eles
tinham não eram nada mais que ferramentas de trabalho. Eles
queriam simplesmente chegar aqui com aqueles símbolos de sua
luta, não para agredir a ninguém nem para trabalhar com as
ferramentas. O interesse deles era ter a terra onde pudessem
usar as ferramentas, que são as armas de sua luta.
Srs. Deputados, nós todos, em época de comidos, subimos
aos palanques para falar de justiça, de distribuição de
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renda e, até, de reforma agrária. O Colior falou de reforma
agrária; o Itamar Franco e o Fernando Henrique Cardoso,
também. Todos os Presidentes, Governadores e Deputados
falam, durante a campanha, em dar apoio à reforma agrária.
Falamos sobre saúde, educação, transporte, moradia, direito
.ao trabalho e acesso à terra. Mas parece que nós e os
governantes, o Poder Executivo, nos esquecemos de nossa fala
de campanha. E só a ação é coerente, só a ação justifica a
nossa vida ou corresponde aos nossos ideais e princípios.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jorge Eduardo

de Oliveira.
O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira - Sr. Presidente,

Srs. Deputados, já era tempo de considerarmos o turismo como
atividade econômica em nosso Estado usando o
profissionalismo, a capacitação, o treinamento, criando
infra-estrutura viária e urbana e divulgando o potencial na
área, para atrair investimentos para o setor.
O Governo mineiro assumiu e cumpriu o compromisso de
entregar às comunidades dos 34 municípios banhados por
Furnas um plano de desenvolvimento turístico integrado para
a região.
Elaborado pela empresa de consultoria espanhola GERCrNATUR,

o custo do projeto foi dividido entre o Governo do Estado, a
Companhia Hidrelétrica de Furnas e a FtEMG, que irá traçar
diretrizes para o incremento do turismo local, indicando
ações que possibilitem uma exploração ordenada da atividade,
sem riscos de degradação ambiental.
A Associação dos Municípios do Lago de Furnas -ALAGO - em
documento assinado pelos Prefeitos da região, alertava, há
um mês, para a injustiça que o represamento das águas nos
reservatórios representou para as populações locais, que vêm
arcando com o ônus da produção de energia elétrica para
favorecer os grandes centros urbanos e as concentrações
industriais.
Os prejuízos sõcio-econômicos foram marcantes na época da
construção de FURNAS, para os municípios envolvidos, que
viram suas terras mais férteis serem inundadas, dificultando
o transporte de passageiros e cargas e o escoamento da
produção.
As últimas administrações do Estado vêm omitindo-se na
cobrança e na fiscalização de Furnas Centrais Elétricas
S.A., quanto a suas responsabilidades ambientais, sociais e
de construção de uma infra-estrutura.
Enquanto a construtora de usinas do maior potencial
hidrelétrico do Estado segue o seu caminho, o lago sofre
agressão ambiental poluído pelo lançamento de resíduos em
suas águas e pelo desmatamento descontrolado das matas
ribeirinhas.
Há necessidade técnica de tratamento de esgotos por parte

dos Governos estadual e federal.
Há necessidade de programas de conscientização e incentivo
á preservação das matas ciliares e da bela paisagem
evitando-se o turismo irracional e a pesca predatória.



368

Assim, além de benefícios fiscais e "royaltes", os
municípios ansiavam pelo apoio do Governo ao desenvolvimento
do turismo racional, que vise á preservação de seu
ecossistema, o que ora se consubstancia graças à positiva
interferência do Governador do Estado, encampada pela
Secretaria de Esportes.
A empresa encarregada do Plano Diretor de Furnas, com
grande experiência em turismo lacustre, propôs um modelo de
implantação e ocupação territorial adequados, em resposta a
demandas atuais e futuras da população local.
A pesquisa revelou que o potencial da região é
imprevisivel. Só em 1995, cerca de 1 milhão de turistas
passaram pelo lago, que se prepara para ser o maior pólo
turístico de Minas e o maior espaço de turismo náutico do
Brasil, perto do eixo São Paulo-Rio de Janeiro-Belo
Horizonte.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, corno representante do Sul
de Minas nesta Casa, orgulho-me de poder aplaudir o esforço
deste Governo para concretizar um antigo desejo das
populações lindeiras do Lago de Furnas. Mas será preciso ir
mais longe.
E tarefa do Governo:
1 - A Implantação da infra-estrutura requerida para a

efetivação do Plano de Desenvolvimento Turístico integrado
de Furnas, usando, para isso, recursos do Tesouro ou
empréstimos junto ao Banco Mundial via Ministério da
Indústria, Comércio e Turismo ou recursos do Pró-Detur.
2 - A consolidação de uma política de ocupação ordenada do

solo.
3 - A extensão de saneamento básico.
4 - A duplicação da Fernão Dias. Já em andamento.
5 - O asfaltamento de estradas internas, construidas

parcialmente.
6 - A construção de um aeroporto regional em Campo Belo,

Varginha ou Passos.
Conclamamos, desta tribuna, todas as partes envolvidas para

que cumpram o seu papel e façam a sua parte.
Detonado o processo pelo Governo estadual, a sociedade e
principalmente as populações (cujos municípios margeiam o
lago e cuja economia será beneficiada com a exploração
ordenada do turismo local) esperam a continuidade das ações
nesse sentido.
A TIJRMINAS, capitaneada pelo dinâmico Presidente Paulo

Safady Simão, saberá colocar-se á frente do empreendimento,
por ser a empresa pública mais indicada para conduzir esse
processo.
A iniciativa privada, por seu turno, com base nos estudos e
conclusões do Plano Diretor, poderá instalar-se sem grandes
riscos e com a garantia do máximo retorno ao seu
investimento. Estamos engajados nessa luta e para ela
chamamos a atenção dos senhores, porque Minas inteira se
beneficiará da exploração desse patrimônio ecológico que é o
Lago de Furnas, que poderá atrair, com o afluxo de turistas
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nacionais e estrangeiros, como já vem ocorrendo nas cidades
históricas e nas estâncias hidrominerais.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, pessoas presentes nas galerias,
dois assuntos nos trazem a esta tribuna, nesta tarde. Em
primeiro lugar, não vou me estender, já que o Deputado
Marcos Helénio e a Deputada Maria José Haueisen externaram
o nosso posicionamento.
Gostaríamos, mais uma vez, de saudar e parabenizar cada

companheiro, cada companheira que, agora, está nas galerias.
Pessoas que caminharam por mais de 10 dias, demonstrando a
força e a garra do trabalhador rural, para colocar, no
centro do debate político, hoje, a questão da reforma
agrária. Cada um de vocês que aqui se encontra é, para nós,
motivo de alegria e esperança de que vamos, realmente,
construir um Brasil melhor. E só olhar no rosto de cada um
para sentir a demonstração da garra, da força e do
sofrimento para lavrar e construir um Pais cada vez mais
forte.
Vocês, realmente, estão de parabéns, pois nos dão a
esperança e a certeza de que estamos no caminho correto da
luta e da organização para, de fato, construir um Pais novo
e diferente. Que todos vocês, do Movimento dos Sem- Terra,
acampando em todos os lugares do Estado que representam,
levem a certeza, não só da Bancada do PT, mas de todos os
que estão aqui, de que, realmente, sem reforma agrária, não
é possível solucionar os problemas deste Pais.
O segundo assunto que gostaríamos de abordar é referente ao

contrato, ao programa de apoio á reestruturação e ao ajuste
fiscal dos Estados.
Tivemos a oportunidade de ocupar a tribuna por algumas
vezes, inclusive tendo o privilégio de debater com os
ilustres Deputados Bonifácio Mourão, Ermano Batista, Simão
Pedro Toledo, Durval Angelo e outros, que participaram de um
Grande Expediente, quando pudemos debater a questão do
contrato firmado entre o Governo e a Caixa Econômica
Federal. Como dizíamos, naquele momento, era necessário,
para cumprir o Voto nQ 152 do Conselho Monetário Nacional,
que fosse consultado o Poder Legislativo, para que esse
contrato pudesse ser firmado.
S. Exa. o Governador do Estado enviou, na sexta-feira, o
reconhecimento de que aquilo que dizíamos aqui, desta
tribuna, era correto: era preciso que o Poder Legislativo
fosse consultado e que fosse debatida a questão. O Governo
poderia aderir a esse programa desde que votado pelo Poder
Legislativo, O projeto chegou com pedido de tramitação em
regime de urgência. Gostaríamos de alertar, quando nós do
PT, da oposição, viemos aqui fazer criticas e comentários
foi porque tínhamos clareza daquilo que estávamos falando.
Era necessário e é necessário, ainda, a consulta ao Poder
Legislativo para se aderir a esse programa.
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Mas vamos agora ao programa. Ternos hoje, aqui, dois
projetos referentes á questão do endividamento do Estado. O
primeiro projeto chegou na semana passada e trata de um
pedido de renovação de contrato de nossa divida externa, no
valor de R$400.000.000,00. Temos várias dúvidas quanto a
esse contrato. O Governo estipula no projeto que o dinheiro
é referente a divida externa, vencida e vincenda, de um
total de R$69.700.000,00, que serão utilizados para
pagamento de dívida da COPASA, e R$10.000.000,00 para a
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Minas Gerais -
CODEURB. Perguntamos: para onde vai o restante do dinheiro?
O empréstimo foi utilizado onde? Quais as taxas de juros? O
Governo só diz que o negócio é melhor. Como é melhor, se não
se determinou o prazo; e os juros, qual o prazo de
pagamento, quais as amortizações, qual o período de
pagamento e qual o comprometimento de nossa receita?
Queremos essas informações, porque, assim, não é possivel.
Faço um apelo ao Líder do Governo, Deputado Romeu Queiroz,
para que possamos ter essas informações. Não podemos votar o
projeto sem que tenhamos essas informações.
Em terceiro lugar, vamos ao projeto de reestruturação, ao
ajuste fiscal do Estado. O Governo pede mais
R$400.000.000.00. São R$400.000.000,00 para a divida externa
e R$400.000.000,00 para a divida interna. Fica claro aqui
que, no ano passado, o Governo de Minas Gerais se endividou
de tal forma, através das antecipações das receitas
orçamentárias - AROs -, que terá de renegociá-las, por não
ter condições mais de retirar, porque estourou o seu limite.
Além disso, precisamos discutir sobre o ponto em que o
Governo se compromete em gastar 11% de sua receita liquida
com o pagamento de divida refinanciada. Aqui, pergunto; como
é assim, se o Governo tem dito que não tem gasto um tostão
de juros no pagamento de sua divida? O Governo também vem
dizendo que não há como atender ao reajuste dos servidores
do Estado. continuamos a dizer que os servidores tem uma
data-base de renegociação dos salários. Há necessidade de
reajuste dos salários dos servidores do Estado. Como o
Governo pode comprometer 11% da receita com o
refinanciamento, se, hoje, ele não compromete nem um centavo
e já está com dificuldade para pagar aos funcionários.
Queremos essas explicações. Se o Governo está dizendo que
pode comprometer 11%, é porque hoje ele não está gastando o
total com os servidores, como vem afirmando o Governador do
Estado. Queremos fazer esse debate franco e aberto, porque
não é possível continuarmos assistindo e votando apenas
li be ração de empréstimo, sem que o Governo esclareça todos
esses pontos. Queremos, também, saber a situação dos
servidores do Estado, porque, na cláusula referente ao
programa, no seu item 17, ele diz; 'é controle e redução da
despesa de pessoal. No entanto, o Governador tem dito que
irá gastar parte desses recursos com demissões voluntárias.
E preciso esclarecer o seguinte; que demissões voluntárias
são essas? O Governador disse também Que iria enviar para
esta Casa o projeto que trata das demissões voluntárias,



mas, até hoje, esse projeto ainda não chegou aqui. Os únicos
projetos que estão tramitando nesta Casa são os projetos dos
Deputados José Bonifácio, Anderson Adauto e Durval Angelo.
Não há outro.
O Governador do Estado disse que aqueles RS190.000.000,00
se destinavam ao pagamento do restante do 13 salário.
Agora, está destinando esses R$210.000.000,00 para o
pagamento das demissões voluntárias. E necessário esclarecer
que demissões voluntárias são essas, que estimulo será dado
aos servidores. Hoje, o estimulo de que precisamos é O
reajuste para os servidores do Estado, é a valorização
desses servidores, que têm segurado a máquina do Estado,
apesar de todo o arrocho que lhes impuseram.
Por isso, iremos entregar ao Presidente desta Casa um
requerimento solicitando a presença, nesta Assembléia, do
Secretário da Fazenda, Dr. João Heraldo, para que ele venha
debater conosco, neste Plenário, trazendo as devidas
informações referentes às operações de crédito e aos
pagamentos das nossas dividas interna e externa. Não podemos
admitir que a economia do Estado seja sacrificada, sem que
tenhamos bem claro o perfil da divida, ou seja, aquilo que
está sendo comprometido pelo Estado, quanto ele está
gastando, a fim de concluirmos se isso agrava ou não a
situação.
Esperamos que esse requerimento seja aprovado e que o
Secretário, Or. João Heraldo, venha debater conosco.
Esperamos também que haja, por parte da Liderança do
Governo, a maior tranqüilidade durante os debates, porque
não podemos aceitar, de forma nenhuma, aquele procedimento
adotado pelo Governo, quando ele declarou que os arapongas
do sindicalismo haviam buscado esse contrato, que estavam
dizendo inverdades e que a Assembléia já havia dado a
autorização para aqueles empréstimos. No entanto, após duas
semanas, o próprio Governo reconheceu que havia se
equivocado. Nunca vi um Governo errar tanto como esse!
Esperamos que seja o último e que os nossos futuros debates
sejam francos e abertos, a fim de que a lei seja cumprida
acima de qualquer coisa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo -
0 Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente. Sras. e Srs.
Deputados, trabalhadores e trabalhadoras presentes nas
galerias desta Casa, hoje está bem claro para toda a
sociedade brasileira que o nome da democracia neste Pais
está expresso pela luta dos trabalhadores rurais sem terra
que, de norte a sul, vêm dando uma demonstração cívica do
que é dignidade, como estava bem ilustrado nos dizeres da
faixa que , carregavam durante a caminhada para Belo
Horizonte: "E preferível morrer lutando do que morrer de
fome nas favelas."
Infelizmente, o Governo do Estado, com sua policia, não

teve a sensibilidade necessária para lidar com essa luta que
se trava no Brasil inteiro. Em vez de responder com uma
política agrícola, com desapropriações de terras para
resolver os problemas dos sem-terra, o Governo resolveu
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optar pela repressão e pela violência, através de cães
policiais. Apesar de ter sido aberto um inquérito pela
Policia Militar, a sociedade ainda não recebeu 

as 
devidas

respostas. No dia daquela violenta agressão, dissemos que,
caso a Policia Militar não se explicasse e punisse os
responsáveis até sexta-feira, iríamos pedir a exoneração de
todo o Comando da Policia do Estado por entender que a
Policia não tem condições nem equilíbrio para continuar
cuidando da Segurança Pública no Estado de Minas Gerais. A
Bancada do Partido dos Trabalhadores estará reunida hoje à
tarde para discutir essa questão. Na semana passada,
estivemos com o Comandante da Policia Militar, exigindo
rapidez na apuração. Não podemos ficar calados, porque essa
repressão, essa visão de Segurança Pública, se volta só
contra os pobres, os explorados, contra aqueles que lutam
por justiça neste Pais. E, mais do que isso, queremos também
repudiar a forma com que o Governador do Estado vem tratando
as reivindicações do Movimento dos Sem-Terra. Não se dignou
ainda a abrir um espaço em sua agenda para ouvir as
reivindicações dos trabalhadores. E essa a democracia
tucana, neoliberal, que vigora neste Estado
Queremos também deixar claro que, enquanto o Governador do
Estado não receber a comissão representativa dos
trabalhadores, eles continuarão em Belo Horizonte. Dou uma
sugestão melhor. Acredito que o espaço da Praça da Liberdade
é muito mais interessante que o da Praça da Estação. A
partir do momento em que os trabalhadores ocuparem a Praça
da Liberdade, tenho a certeza de que o Sr. Governador
imediatamente os receberá.
O Deputado Marcos Helênlot - Queremos lembrar aos
trabalhadores sem terra que aqui estão que fizemos um
discurso sobre a audiência que ontem o Governador teve com a
coordenação do Movimento. Elogiei o Governador, porque ele
foi receptivo e mostrou interesse em resolver os problemas.
O pessoal que aqui está sabe disso. O companheiro Ourval
Angelo não teve oportunidade de comparecer porque a
audiência foi marcada em cima da hora. Ontem, às 18 horas, o
Governador recebeu os representantes e deu encaminhamento
favorável às questões.
O Deputado Durval Angelo - Agradeço o esclarecimento do
companheiro, Vice-Lider da Bancada, a qual esteve
representando, ontem, junto ao Governador.
Quero deixar claro o descaso com que os Governadores tratam
a questão da terra, o que é um verdadeiro absurdo. Fica
parecendo que lutar por justiça e por terra, neste Pais, ao
invés de ser uma questão social, torna-se uma questão de
polícia, um verdadeiro absurdo, de acordo com o que
entendemos por democracia.
Outra questão que nos traz aqui hoje é o contrato de
empréstimo de R$400.000.000,00, solicitado pelo Governador
do Estado à CEF. Já estabelecemos, durante dois meses, urna
proveitosa polêmica sobre o contrato, se, da forma como
estava feito, feria ou não a Constituição Estadual, se teria
que ser aprovado ou não por esta Assembléia.
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As Lideranças do Governo intervieram neste Plenário dizendo

que o Governador já tinha poder para contrair o empréstimo,
porque havia uma lei geral que o autorizava a isso: Acho que
mesmo as decisões do Conselho Monetário Nacional vão em
sentido contrário a essa tese. Mostram claramente que a
posição da Bancada do PT era de que a Assembléia Legislativa
tinha que dar seu voto, manifestando se aceitava ou não o
contrato, pois a operação estava ilegal, já que tinha sido
feita á revelia do Poder Legislativo e sem consonância com o
que estabelecem as Constituições Estadual e Federal.
Nesse sentido, mostrou o acerto de nossa tese. E, !amos

além: o contrato significava uma rendição de Minas Gerais.
São Paulo, para salvar o BANESPA, teve um empréstimo de

quase R$9.000000.000.00. Como garantia, foi dada a FEPASA e
um aeroporto, que em hipótese alguma cobriam o custo do
próprio empréstimo. E, mais ainda, o próprio Banco Nacional
teve 5,9 bilhões do PROER, sem nenhum tipo de garantia. E,
nos perguntamos: por que nos sujeitamos a tamanha
humilhação, se Minas, á época do contrato de
gsi go.000.000,00, se submetia a regras tão rígidas que
praticamente cassavam a autonomia e o direito deste Estado
funcionar regularmente, tanto política quanto
administrativamente?
Vamos continuar com a mesma proposta. Não podemos aceitar o
empréstimo nos termos do contrato, que acaba eliminando e
reduzindo os direitos dos servidores públicos, estabelecendo
um processo draconiano de demissões do servidor; aliena,
vende e privatiza o BEMGE e a GASMIG.
E um absurdo ficarmos sem poder de intervenção na nossa
economia e considerarmos como bode expiatório da
incompetência administrativa do Governo os servidores
públicos, enquanto vemos, em nível nacional, Estados que são
privilegiados, e os banqueiros, cada vez mais, tendo tudo,
enquanto que os que lutam e batalham, como os servidores
públicos, são tratados como marginais.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivair

Nogueira.
O Deputado Ivair Nogueira - "Exmo. Sr. Presidente da
Assembléia Legislativa, Deputado Agostinho Patrús, demais
componentes da Mesa, caros colegas, senhoras e senhores, o
estandarte entregue aos vencedores de batalha na Idade Média
era denominado pálio, mesmo nome dado ao carro mundial da
FIAT, lançado esta semana no Brasil. Como o próprio nome
indica, o Palio chega como uma verdadeira bandeira de
guerra, atiçando a ira dos concorrentes, com tudo para ser
um vencedor. Primeiro automóvel mundial a nascer no Brasil,
o Palio carrega outra importante bandeira: a da segurança.
Segundo a FIAT, será o carro mais seguro no seu segmento.
A festa de lançamento do Palio promovida pela FIAT acendeu
imediatamente a vaidade da indústria paulista, que se sente
atingida pelo crescimento e pelo desenvolvimento mineiro no
setor automobilístico. Na ânsia de dominar a economia
brasileira, a indústria paulista freqüentemente lança
manobras nesse sentido, o que explica as denúncias sobre
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espionagem industrial - feitas por uma revista paulista de
circulação nacional - justamente no momento em que a
montadora lança em Minas seu carro mundial. -
Não é a primeira vez que tentam atingir o crescimento e a
liderança que a FIAr vem conquistando no setor. A primeira
tentativa foi há pouco mais de um ano, quando a Ministra
Oorothéa Werneck elevou a taxação sobre os carros populares,
coincidentemente quando a Fiat Automóveis liderava o
mercado.
Esta nova tentativa revela mais uma vez a frustração

paulista diante do crescimento de um pólo automobilístico em
Minas, o que remonta ao início dos anos 70, quando o então
Governador Rondon Pacheco assinou convênio para a
implantação da FIAT em território mineiro, privilégio antes
só concedido ao parque industrial de São Paulo.
Para nós, mineiros, o que importa neste momento é o avanço
tecnológico e o impulso na economia do Estado proporcionados
pelo novo lançamento da FIAT, que tem participação de 11,5%
no P18 estadual apresentando um faturamento de
US$6.000.000.000,00 em 1995. Até o final deste ano, vai
produzir 2 mil carros por dia - o que representa 500
unidades a mais que em 1995 - das famílias tino, Palio, Tipo
e Tempra.
Outro fator de grande relevância é que a montadora de Betim
emprega diretamente mais de 20 mil pessoas. Com o chamado
Programa de Mineirização de Fornecedores, a FIAT deu impulso
também a um crescimento surpreendente da indústria mineira
de autopeças. Calcula-se na indústria automobilística que
cada emprego direto em toda cadeia, até os postos de
gasolina, implica outros 29 postos de trabalho indiretos.
Com os novos investimentos previstos para este ano, a FIAT
anunciou a criação de mais 10 mil empregos através de sua
fábrica, em Betim, e de suas fornecedoras. Essa abertura de
mercado vai atender milhares de pessoas que procuram
colocação num momento de crise e desemprego, confirmando,
mais uma vez, a importância da montadora para a estabilidade
da economia mineira.
A posição alcançada nos últimos anos e os investimentos

anunciados revelam que a montadora italiana está determinada
a desbancar suas concorrentes no 'ranking" de vendas de
automóveis. A fábrica de Betim evoluiu da 3ê posição no
mercado brasileiro, em 1990, para o 2Q lugar, com uma
participação atual de 26%.
Com essa trajetória de trabalho, só podemos acreditar que
as denúncias envolvendo espionagem industrial, corrupção e
sonegação fiscal são orquestradas contra a imagem e o
sucesso da empresa no mercado e, conseqüentemente, contra a
economia mineira. A Fiat Automóveis está acima de qualquer
suspeita e pode ser considerada um modelo de administração,
especialmente quanto a sua preocupação com os consumidores.
Como morador de Betim e representante da cidade nesta Casa
podemos afirmar que conhecemos de perto o desenvolvimento da
FIAT e sua importância para o município e para o Estado.
Essas denúncias são agressivas não só contra a empresa mas



contra o povo mineiro. O lançamento do Palio é, portanto, a
bandeira de Minas neste momento de grande desenvolvimento
tecnológico da FIAT e representa o importante crescimento
que a montadora imprimiu há menos de 20 anos de sua
instalação no Pais. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ajalmar Silva.
O Deputado Ajainiar Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, vou aproveitar esses dois minutos apenas
para justificar uma nota publicada hoje, no jornal "Estado
de Minas', que muito me surpreendeu, porque não sei de onde
tiraram tal matéria. O que está escrito ali não foi dito por
este Deputado. Não temos, absolutamente, nenhum
questionamento contra o Governo do Estado. A nota dizia que
estávamos revoltados com o processo político do Governo
Estadual e que havíamos, inclusive, ligado para nossa cidade
de Monte Carmelo, conversado com o Prefeito, comunicando a
ele a liberação do Projeto SOMA, e que o Prefeito me teria
dito que já sabia da noticia há mais de uma semana. Gostaria
de esclarecer a quem escreveu essa matéria que isso não é
verdade. Primeiro, porque não foi liberado o SOMA para a
cidade de Monte Carmelo. Segundo, este Deputado rompeu
relações com o Prefeito há 14 meses. Não poderia, portanto,
ter ligado e recebido dele tal informação.
Gostaria, também, de dizer que a notinha publicou, ainda,
que Monte Carmelo é minha terra natal. Também não é verdade.
Monte Carmelo é minha base eleitoral; minha terra natal se
chama Cruzeiro da Fortaleza.
Portanto, há uma série de equívocos na nota que gostaria de
tornar públicos. Continuo apoiando o Governo do Estado;
continuo trabalhando junto aos setores desse Governo e,
evidentemente, não poderia divulgaruma nota daquele
quilate, colocando-me, inclusive, em má situação perante o
próprio Governo. Acredito que, se há alguém Insatisfeito,
não sou eu. Há mais de um ano foi liberado o SOMA para Monte
Carmelo. Em fevereiro de 1995, ainda pelo Governador Hélio
Garcia, me foi comunicado pelo líder desta Casa. Deputado
Romeu Queiroz, na época. Portanto, a nota é inveridica e
fica aqui o meu protesto.

2? PARTE (ORDEM DO DIA)
Ia Fase

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

a Presidência passa à 2s1 Parte da reunião, com a 1s3 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

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

Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total á Proposição
de Lei nQ 12.902, oriunda do Projeto de Lei ng 19/95, do
Deputado Raul Lima Neto, que acrescenta artigo à Lei n
6.421, de 30/9/74, que dispõe sobre o uso de livros
didáticos e uniformes escolares. Pelo PFL: efetivo -
Deputado Paulo Piau; suplente - Deputado Jorge Hannas; pelo
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PL: efetivo - Deputado Ronaldo Vasconcellos; suplente -
Deputado Carlos Pimenta; pelo PMDB: efetivo - Deputado
Antônio Roberto; suplente - Deputado Antônio Andrade; pelo
PSDB: efetivo - Deputado João Leite; suplente - Deputado
Mauri Torres; pelo PT: efetivo - Deputado Anivaldo Coelho;
suplente - Deputado Ivo José. Designo. A Gerência-Geral de
Apoio às Comissões.
A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição np 25/96,
do Deputado Marcos Helênio e outros, que suprime o 2Q do
art. 67 da Constituição do Estado. Pelo PSDB: efetivos -
Deputados Ajalmar Silva, Ailton Vilela, José Maria Barros e
Miguel Martini; suplentes - Deputados Maria Olivia, Elbe
Brandão, Kemil kumaira e João Leite; pelo PMDB: efetivos -
Deputados Toninho Zeitune e Geraldo Rezende; suplentes -
Deputados Bonifácio Mourão e Antônio Andrade; pelo PPB:
efetivos - Deputados Raul Lima Neto e Glycon Terra Pinto;
suplentes - Deputados Antônio Genaro e Alberto Pinto Coelho;
pelo PFL: efetivos - Deputados Bilac Pinto e Sebastião
Costa; suplentes - Deputados Clêuber Carneiro e Djalma
Diniz; pelo P7: efetivos - Deputados Gilmar Machado e Almir
Cardoso; suplentes - Deputados Ivo José e Durval Angelo;
pelo PDT: efetivo - Deputado José Braga; suplente - Deputado
Marcelo Gonçalves; pelo PL: efetivo - Deputado Carlos
Pimenta; suplente - Deputado Ronaldo Vasconcellos; pelo PTB:
efetivo - Deputado Paulo Schettino; suplente - Deputado
Dilzon Meio. Designo. A Gerência-Geral de Apoio às
Comissões.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Bancada do PSD
- indicação do Deputado Dinis Pinheiro como seu Lider
(Ciente. Publique-se. Cópia ás Lideranças e à Gerência-Geral
de Apoio às Comissões.); pelos Deputados Jairo Ataide -
falecimento do Sr. Benedito Barbosa de Souza; e Wanderley
Ávila - falecimento da Sra. Joana Fernandes Santos, em
Montes Claros (Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Olinto Godinho,
em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei
nQ 607/95, de sua autoria. Inclua-se o projeto em ordem do
dia, para os fins do art. 288 do Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Miguel Martini, em que solicita

seja adotado regime de urgência para a tramitação do Projeto
de Lei ng 636/95, do Governador do Estado, que dispõe sobre
as competências das unidades das regiões administrativas. A
Presidência vai renovar a votação. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.
O Deputado Durval Angelo - Peço verificação, Sr.

Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental.
- Procede-se à verificação.
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O Sr. Presidente - Votaram a favor 24 Deputados; votou

contra apenas 1 Deputado. Não houve "quorum' para a votação
A Presidência torna sem efeito a votação. Há 'quorum' para a
continuação dos trabalhos.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Não há" quorum" para a discussão
do projeto. Estão presentes 25 Deputados. O Presidente tem
que suspender a reunião, de plano.
O Sr. Presidente - Esta Presidência informa ao ilustre
Deputado que, com a presença dos 26 Deputados mais a
presença do Presidente, há "quorum" para discussão.

2g Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada á 1 Fase,
a Presidência passa á 2a Fase da Ordem do Dia, com a
discussão da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em turno

único, do Projeto de Lei nQ 648/96, do Governador do Estado,
que extingue a autarquia PLAMBEL e dá outras providências. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela sua
aprovação. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com a Emenda nQ 1, que apresenta.
Continua em discussão o projeto. Com a palavra, para
discuti-]o, o Deputado Durval Angelo, que dispõe de 20
minutos.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

o Sr. Governador do Estado encaminhou a esta Casa o Projeto
de Lei nQ 648/96, publicado no 'Diário do Legislativo" de
23/2/96, Mensagem nQ 81/96, projeto este Que extingue a
autarquia Planejamento da Região Metropolitana de Belo
Horizonte - PLAMBEL - e dá outras providências. Assim
estabelece o projeto do Sr. Governador, que estamos agora
discutindo:
- O Projeto de Lei nQ 648/96, lido pelo orador, foi

publicado na edição de 23/2/96.
Este é o primeiro projeto de reforma administrativa do
Governador Eduardo Azeredo que estamos apreciando nesta
Casa- E interessante notar que a lógica da reforma é
contraditória e exígua aos interesses dos servidores
públicos. Como falamos anteriormente, o Governo parte de uma
premissa falsa de inchaço e de custos altos da máquina
administrativa, principalmente no que tange aos servidores
públicos. Sabemos Que esse discurso é falacioso.
Na França, a relação entre a população economicamente ativa

e os servidores públicos é de 22%; nos Estados Unidos, é de
14%; e, no Brasil, essa relação não chega a 9%. Esse
discurso de que se tem uma máquina inchada não "cola mais.
Mais do que isso, o Governo fala de dificuldade de caixa, de
pagamento, de perda de arrecadação e de outras questões
básicas. Temos de derrubar também essas premissas, porque o
Governo que administra Minas Gerais, na pior das hipóteses,
é o mesmo implantado a partir de 1986 neste Estado. E só
vermos que, em algumas secretarias e cargos chaves dessa
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administração, encontramos as mesmas pessoas no poder. Basta
o exemplo do Secretário de Recursos Humanos e Administração,
Cláudio Mourão. Ele acompanha o Governo desde 1983, • na época
de Tancredo Neves. Também o Vice-Governador e Secretário de
Planejamento, desde 1983, vem sendo um homem-chave, uma
pessoa que acumula nos governos amplos poderes. Poderíamos
estender esse raciocínio a mais algumas secretarias, como a
Secretaria da Fazenda, com o João Heraldo, e outros mais.
Vemos que esse Governo é uma continuação dos anteriores.
Se esse Governo chega, em dezembro de 1995, depois de ter
exercido mais de um ano de seu mandato, e diz para a
população que existe uma situação caótica no Estado, de
inchaço da máquina, uma situação de calamidade, de
endividamento do Estado, que já chega a R$10.000.000.000,00,
pergunto: de quem é a responsabilidade? De quem é a culpa? A
hipocrisia maior é que esse Governo não vem diante da
população fazer um reconhecimento das suas responsabilidades
e assumir que é continuação de Governos anteriores.
A base governista nesta Casa compõe-se de mais de 60
Deputados. Aqui, vemos Deputados que já estiveram presentes
em governos anteriores, inclusive nos anos 80, época da
ditadura militar. Vemos que essa elite que governa Minas,
que tem se mostrado incompetente para resolver os problemas
do Estado e os problemas sociais, como a questão da terra,
vem agora dizer que a culpa desse mal gerenciamento é dos
servidores públicos, é da sociedade. Essa é uma grande
hipocrisia e uma grande balela.
A nossa obstrução aos projetos do Governo não é
envergonhada, como dizem por ai. A nossa obstrução é aberta
e declarada. Temos coragem de assumi-Ia diante da população
e dos Deputados desta Casa. Ela se deve ao fato de, hoje, o
Governo eleger o serviço público como seu inimigo número 1,
se deve a o Governo empregar mal e querer privatizar as
riquezas do Estado; se deve a o Governo não ter sido
transparente ao discutir a reforma. Ai, propusemos, de forma
clara, para superar o processo de obstrução, que, primeiro,
cessem todas as demissões de servidores públicos no Estado,
porque é bom que se diga que os 12 mil servidores que o
Governo pretende demitir, na sua maioria, são pessoas com
baixos salários, que vão representar uma economia de 1% para
os cofres do Estado, conforme declarações, nesta Casa, do
próprio Secretário de Administração.
Então, em nome de 1% de economia, jogam-se pais de família
na rua; em nome de 1% de economia, cria-se medo e terror,
que é como vivem os servidores públicos do Estado. Eu mesmo
sou professor concursado, há 15 anos, na rede estadual, e
estamos convivendo, constantemente, com essa situação dos
nossos colegas, servidores da educação. E interessante que
se diga: a maioria das demissões do Governo, até agora, foi
de servidores que eram auxiliares de serviços gerais. E essa
a economia que Eduardo Azeredo quer fazer? Nos cargos de
confiança, bem remunerados, ele não tem coragem de mexer,
porque lá estão os apadrinhados politicos, que fazem parte
de acordos que são feitos ás escuras- Essa é a dÚvida.
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E, qual é a razão para obstruirmos? Os servidores estão em
sua data-base e o Governo se cala. Há, inclusive, um
desencontro de informações capaz de fazer corar qualquer
Governo da época da ditadura militar. O Governo vem dizendo
que não tem condições de dar aumento aos servidores porque o
que se gasta, hoje, com a folha de pagamento, está acima de
70% do valor da arrecadação. Os dados do mês de março
mostraram que essa informação é mentirosa e que o Governo
não está gastando mais do que 54% com os servidores. E ainda
vem com conversa fiada, dizendo que isso foi uma arrecadação
esporádica, que não representa a tendência da folha, o que é
outra mentira, pois a arrecadação, no Estado, também está
vindo num crescente. Nada mais justo e correto que o Governo
assumir, diante da população, seu discurso, assumir uma
política anti-servidor público, antipovo. Ai, acharíamos que
estaria sendo coerente.
Outro motivo da nossa obstrução é que não concordamos com o
desmonte do aparelho do Estado que o Governo está
promovendo. Na época do Sr. Cardoso, já se vendeu ou se
fechou a MinasCaixa. O atual Governo está vendendo o
CREDIREAL.. O BDMG não está em condições de intervenção no
mercado; está insolvente. E, agora, o Governo anuncia, a
troco de R$190.000.000,00 - e parece que foi aumentado para
400 moedas -, a venda do BEMGE. E um verdadeiro absurdo. Que
poder de intervenção na economia ele terá, para gerar uma
política de juros baixos, para realmente poder o Governo ser
parceiro do pequeno e do médio empresário no Estado,
vendendo o BEMGE?
Vemos a situação do Paraná, com a derrota que impõs a Minas
Gerais na questão da fábrica Renault. O BANESTADO entrou
como parceiro do Governo na implantação da fábrica da
Renault, contribuindo com 40%. Existia um Banco que tinha
condições de emprestar aos empresários do Estado, para levar
para lá um investimento prioritário. Isso é fundamental. O
que está acontecendo aqui? A venda do BEMGE representa um
passo a mais no desmonte do Estado. Dai a nossa posição
contrária.
Apesar de, de imediato, não termos nada para
particularizar a respeito do projeto do PLAMBEL, entendemos
que essas outras questões devem ser discutidas por todos.
Espero que a ausência dos Deputados, aqui, neste Plenário,
Deputados de diferentes partidos de Minas Gerais, seja
também um gesto de resistência a um Governo que quer fazer a
Assembléia Legislativa engolir uma reforma sem discussão,
sem debate, sem consulta a ninguém.
Entendo que a ausência dos parlamentares neste Plenário se

deve ao fato de não serem coniventes com um projeto que vai,
realmente, desmontar o Estado, que vai ser lesivo aos
interesses do Estado e que vai punir os servidores públicos
de Minas Gerais, como se esses fossem responsáveis pela má
gestão do Estado. E, é ai que vemos que, em Minas Gerais,
ninguém acompanhou as campanhas eleitorais, principalmente a
do candidato vitorioso que, em momento algum de sua campanha
eleitoral, falou que iria vender o BEMGE. Muito pelo
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contrário, eles demonstravam sua indignidade pela forma como
a MinasCaixa foi surrupiada e fechada e diziam que iriam
tentar reativar o mercado financeiro do Estado. Ninguém fez
campanha dizendo que iria demitir servidores públicos. Muito
pelo contrário, o Sr. Azeredo disse a entidades sindicais,
do primeiro para o segundo turno, que queria estabelecer uma
politica de aumento salarial. E, mais ainda: teve a
hipocrisia de dizer que Minas Gerais tinha uma máquina
pública enxuta e que precisava contratar mais servidores.
Então, vejamos, caros Deputados e Deputadas, a que
hipocrisia chegou esse Governo, que fez uma campanha
demagógica e, depois de eleito, vem fazendo tudo contra o
povo.
Sr. Presidente, faço a questão de ordem para o
encerramento, de piano, da reunião, pois não há" quorum'
regulamentar. Solicito a suspensão, de plano, porque me
restam dois minutos, e gostaria de ter o Plenário cheio,
para expor meus argumentos e, quem sabe, possa assim
convencer algum Deputado.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Deputado
Agostinho Patrús, suscito a questão de ordem para que se
encerre, de plano, a reunião, pois não há 'quorum'
regulamentar. Solicito a suspensão, de plano, porque me
restam 2 minutos, e gostaria de ter o Plenário cheio, para
que meus argumentos sejam ouvidos e, quem sabe, eu possa
convencer algum colega Deputado.
O Deputado Romeu Queiroz - Sr. Presidente, peço

recomposição de 'quorum".
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - E
regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados.
A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- Faz a
chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 35 Deputados.
Portanto, há" quorum' para a continuação dos trabalhos. Com
a palavra, para discutir o projeto, o Deputado Marcos
Helênio-
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sr. Deputada, público presente nas galerias, estamos aqui
analisando o projeto que extingue o PLAMBEL, de que trata a
Lei nQ 11.474, de 30/4/94. A medida proposta faz parte do
programa do Governo e tem como meta prioritária a
racionalização sistemática.
Fizemos um requerimento, quando foi proposta a extinção do
PLAMBEL, e parece-me que ele não foi aprovado. O que
solicitávamos era, exatamente, a presença dos Prefeitos da
Grande Belo Horizonte, para que discorressem sobre as
conseqüências dessa extinção. Portanto, não entendo por que
o requerimento não foi aprovado e não sei, até hoje, qual é,
de fato, a posição dos Prefeitos relativamente ao assunto.
Aqui diz o seguinte: "extingue a autarquia Planejamento da
Região Metropolitana de Belo Horizonte - PLAMBEL". Estão
transferindo algumas de suas atribuições para a Secretaria
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do Planejamento; as de assessoria técnica, para a AMBEL; a
questão das pesquisas, da documentação, dos estudos e da
orientação técnica aos municípios, para a Fundação João
Pinheiro; para o Instituto de Geo-ciências Aplicadas, ligado
á Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais, as de
geoprocessamento, A Secretaria do Planejamento e Coordenação
Geral passa a exercer a função de Secretaria Executiva da
AMBEL. Para atender ao disposto no inciso 1 do art. l, fica
criada, na estrutura orgânica da Secretaria do Planejamento,
a Assessoria de Assuntos Urbanos e Metropolitanos. No anexo
do Decreto no 37.711, o grupo de direção teria um cargo de
Assessor-Chefe.
Na verdade, faz-se a extinção, mas criam-se vários cargos.
Insistimos em q ue essa discussão prossiga com a presença do
atual Presidente do PLAMBEL e a dos Prefeitos da região
metropolitana, para que possamos saber quais as vantagens e
as desvantagens da extinção. Mais uma vez entendemos que a
hora é de debate.
Queríamos justificar o desentendimento que houve sobre a
audiência com o Governador. No final da tarde, recebemos um
comunicado de que haveria a possibilidade de sermos
recebidos. Imediatamente procuramos entrar em contato com a
coordenação do movimento. Seriam reunidos quatro
coordenadores do movimento, o Deputado João Leite e eu, para
representar a bancada. Pedimos que fossem avisados outros
Deputados. Portanto, houve esse engano por parte do colega
Deputado Durval Angelo, que não sabia dessa audiência de
ontem. Hoje, aconteceu a reunião com o Presidente da
Assembléia. Houve um debate excelente, com perspectivas de
solução. Entendemos que foi altamente produtivo. O momento é
de confiar. Queremos crer na palavra do Governador, que
mostrou o desejo de encaminhar as soluções e as
reivindicações.
Existe a questão da fazenda do Ministério, em Governador

Valadares, que pertence ao Governo Federal e está cedida à
EPAMIG, para exploração e pesquisa. A EPAMIG utiliza apenas
3% dos 1.9001ha.. Então, num primeiro momento, entendíamos que
poderia haver a convivência da EPAMIG com o assentamento, O
Governador entende que não há necessidade de permanecer
nesse espaço e concordou em abrir mão do contrato de
comodato, liberando a área para a União, para que se possa
fazer a minidesapropriação. Seria, exatamente, o
assentamento dessas 70 famílias que se encontram na rodovia
Rio-Bahia, BR-116, em situação perigosa e precária. Elas já
têm utilizado a fazenda em ocasiões esporádicas para
Plantação, com a permissão do EPAMIG.
O Governador concordou também com uma reivindicação antiga
da comunidade, reforçada pelo Movimento dos Sem-Terra, de
que, na própria fazenda, fosse implantada uma escola
agrícola, de 2g grau. O Governador entendeu que é oportuno
aproveitar esse espaço. Está ai a sinalização nesse sentido.
Há o projeto piloto das agrovilas, que poderia ser iniciado
pela fazenda Califórnia, em Itumiritinga, onde já existe um
projeto de uma agrovila para 90 famílias. Portanto, achamos
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que foi extremamente proveitoso e pedimos o apoio dos Srs.
Deputados para que esse processo seja agilizado e para que,
no mínimo, resolvam-se essas duas situações. É o caso da
agrovila na Fazenda Califórnia para as 90 famílias e da
Fazenda do Ministério - no caso da última, exigiria-se
apenas a ruptura do contrato de comodato, que hoje permanece
entre o Estado e a EMBRAPA. Portanto, houve o sinal verde e
eles vão a Brasilia e deverão receber também a aprovação do
INCRA e do programa de reforma agrária.
Gostaríamos também de abordar o Projeto de Lei nQ 650/96,
das taxas judiciárias. Acompanhei esse projeto e gostaria de
fazer breves comentários a seu respeito. Temos uma proposta
que poderia sanar esse problema da criação do Fundo de
Assistência Judiciária. Esse Fundo já existe, mas na verdade
não foi ainda regulamentado. Convidamos as entidades
interessadas no projeto para um debate, do qual muitos
Deputados participaram. Essas verbas deveriam ser aplicadas
pelo fundo que ainda não foi regulamentado. Estamos
apresentando um substitutivo ao Projeto de Lei nQ 650/96, do
Governador do Estado. (- Lê:)
- 0 substitutivo, lido pelo orador, recebeu o nQ 2 e foi
publicado na edição de 24/4/96. Pc. Ç.
Estamos incumbidos também de falara um pouco sobre uma
reivindicação da Defensoria Pública. (- Lê:)
"Sabedores da atuação de V. Exa. , responsável pelo renovar

e modernizar das instituições do Estado, notavelmente
aquelas que sobrevivem da verba pública, haja vista a
instituição da Defensoria Pública, vimos solicitar o voto
favorável, em plenário a ser realizado nesta semana, ao
Projeto de Lei nQ 650/96, do Governador do Estado.
Mister salientar que o referido projeto, em seu art. 40,

IQ, II, apresenta 43% das custas e emolumentos para o
custeio das ações públicas e assistência judiciária. A Carta
Magna e a Constituição do Estado esclarecem que a
assistência judiciária gratuita aos carentes será prestada
pela Defensoria Pública, sendo que neste Estado esta
instituição a que pertencemos, criada e organizada por lei,
vem atuando em toda espécie de salvaguarda e defesa dos
direitos daqueles que não podem arcar com as despesas do
processo e honorários advocaticios. Todavia, tendo em vista
sua manutenção constitucional para esse especial escopo,
necessita este órgão público de maior liberação de verba
para atuar em todos os rincões de nossas Minas Gerais".
Parece que todos os Deputados concordam que é precária a
condição da Defensoria Pública, com um número mínimo de
Defensores. Há um déficit de quase 500 Defensores Públicos
em Minas Gerais. (- Lê:)
"Indaga-se: constitui-se justo e legitimo que instituições

não estatais continuem participando da divisão dos frutos
públicos em porcentagem maior que esta instituição que
atende ao crescente número da população miserável".
Entendemos que não. Isso é fruto de pressão, um verdadeiro
"lobby" dessas entidades, as quais têm forçado a Defensoria
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Pública, que deve fazer valer seu direito e seu trabalho,
para ser, de fato, reconhecida. (- Lê:)
"Não empreendemos a bandeira do radicalismo infértil, ao

contrário, entendemos louvável a preocupação do Sr.
Governador em manter a instituição da Defensoria Pública,
sua sobrevivência e aumento do quadro de Defensores.
Acreditamos ainda que as instituições que já se beneficiaram
com o Fundo Judiciário necessitam destes recursos para
complementar sua receita. Porém, a Defensoria Pública, único
órgão estatal beneficiário da verba pública, necessita do
aumento da percentagem para seu imprescindível crescimento
frente ao acelerado processo de formação dos indivíduos
hiposuficientes.
Assim sendo, certos de seu entendimento e visão social,
solicitamos voto a favor do projeto do Governo,
acrescentando á fórmula original a expressão Defensoria
Pública, pois esta instituição é o legitimo órgão de defesa
dos carentes, criado pelo Estado e prestador da assistência
judiciária. O substitutivo do Deputado Simão Pedro atendeu,
em parte, ao chamado do social, acrescentando a Defensoria
Pública naquele inciso, não deixando que as instituições de
classe, particulares, perdessem o total de que já se
beneficiaram, apresentando 33% para o custeio das ações
públicas, assistência judiciária e Defensoria Pública.
Não podemos acreditar que aqueles inimigos reais do povo
venham dizer que a Defensoria Pública atua em proporções
diminutas, o que seu constante e árduo trabalho, nas mais
diversas esferas de defesa dos direitos dos carentes, vem
demonstrar em contrário. Certo é que a intenção daqueles é
obnubilar a capacidade de entendimento dos senhores
parlamentares, desviando o repasse da verba pública,
impossibilitando que esse órgão promovedor de justiça
consiga seu progresso, com independência de sua classe.
A Defensoria Pública, na pessoa de profissionais
concursados, age com total independência, sendo forte como
instituição constitucional, podendo lutar, com
imparcialidade, contra as pressões que encontram os carentes
no caminho á justiça!
E imprescindível a presença de V. Exa. em Plenário, para
estabelecer o número necessário para votação do referido
projeto. Agir de outra forma é fugir ás funções delegadas
pelo povo!".
Aqui temos uma série de outros detalhamentos com os quais

concordamos e estamos pedindo para acabar de regulamentar a
matéria, porque não adianta continuarmos com esses repasses
da forma como estão, pois estão ilegais. Não foi
regulamentada a questão de um fundo. Foi proposto através
das leis transitórias, mas não foi regulamentado como previa
a Lei Complementar nQ 27. Pqrtanto, agora, estamos entrando
com um pedido para a criação do fundo, mas sugerimos que
exista uma espécie de conselho, com a finalidade de
fiscalizar a aplicação dessas verbas, porque não se sabe
como elas estão sendo gastas.
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Portanto, entendo que pode e deve, sim, ser priorizada a
questão da Defensoria. Creio que nenhum Deputado é contra,
mas é necessário que seja dentro da legalidade, - criando

Q

então o Fundo de Assistência Judiciária, com o objetivo de
regulamentar o repasse dessas verbas. Acreditamos que a

) Defensoria Pública será contemplada sem nenhum problema,
porque todos já conhecem seu trabalho, seu esforço, a sua
competência e seu sacrifício, e não podemos pedir mais do
que isso. Agora seus funcionários têm que ser remunerados

9 com dignidade. Muito obrigado.
Questões de Ordem

.-j ,D O Deputado Marcos-tte-i-ênto - E evidente, Sr. Presidente, que
" não temos aqui" quorum' para a continuação dos nossos

( trabalhos. Gostaria que V. Exa. encerrasse de plano a
reunião.
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, peço recomposição

de "quorum".
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - E
regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à chamada para a recomposição de "quorum".
O Sr. Secretário (Deputado Kemil Kumaira) - (- Faz a
chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 39 Deputados.
Portanto, há "quorum" para a discussão e a votação das
matérias. De acordo com o f SQ do art. 255 do Regimento
Interno, a Presidência vai passar à votação das matérias
constantes na pauta.
Votação, em turno único, do Projeto de Lei nQ 639/96, do
Governador do Estado, que autoriza a alienação de bens
imóveis da RURALMINAS. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas ns 1 a 10,
que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela sua aprovação com as Emendas ns 1 a 10, da Comissão de
Justiça. No decorrer da discussão, foram apresentadas as
Emendas ns 11, do Deputado Clêuber Carneiro; 12, do
Deputado Paulo Piau; e 13, do Deputado Gilmar Machado. Foi
designado relator o Deputado Carlos Pimenta, nos termos do
art. 223 do Regimento Interno, o qual emitiu parecer oral
pela aprovação das Emendas ns 11 e 12 e pela rejeição da
Emenda nQ 13. Vem á Mesa requerimento do Deputado Gilmar
Machado, em que solicita votação destacada das Emendas ns 1
a 13. A Presidência defere o requerimento, em conformidade
com o inciso XVII do art. 244 do Regimento Interno. Vem à
Mesa requerimento do Deputado Durval Ângelo, em que solicita
votação nominal do projeto. Em votação, o requerimento-
0 Sr. Presidente 

-
Com a palavra, o Deputado Durval Angelo

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
em boa hora, esta Casa está apreciando projeto que trata da
alienação de bens imóveis da Fundação Rural Mineira
Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS. E do
conhecimento de todos a grave situação do problema agrário
no Estado de Minas Gerais. A marcha de mais de 10 dias dos
trabalhadores rurais sem terra do Nordeste do Estado para
esta Capital é sinal claro e evidente da necessidade de



385 O
intervenção do Estado no problema agrário. Há cerca de 1.500
pessoas acampadas em Minas Gerais, lutando, em alguns casos,
por áreas já ocupadas- Esse é mais um sinal claro da
necessidade da intervenção do Estado no problema agrário.
Hoje, Minas Gerais vive grande paradoxo: de um lado, cerca
de 120 mil famílias de trabalhadores rurais sem terra e, de
outro lado, 1/3 das terras agricultáveis do Estado
consideradas devolutas. Infelizmente, na sua maioria, não
são ocupadas por trabalhadores rurais ou pequenos
Proprietários, mas por grandes empresas agropecuárias do
Estado, principalmente da área de reflorestamento. Há
fartura de terra, que daria para assentar as famílias, mas
elas estão sendo ocupadas pelo grande fazendeiro, pela
grande empresa agropecuária. Então, há necessidade de que a
RURALMINAS tenha poder de intervenção nesta questão e, mais
ainda, que o Estado realmente atue a fim de definir uma
política agrária. isso é mais do que premente. Apreciamos
esse projeto, e é bom destacar que ele não é um dos projetos
da reforma administrativa do Governo, mas deveria ser um
grande projeto encaminhado pelo Governador para desenvolver
a reforma agrária em nível estadual, principalmente nas
terras públicas que estão sendo ocupadas irregularmente.
No caso das reflorestadoras, alguns contratos começarão a
vencer já no próximo ano. Se o Governo do Estado não
encaminhasse a renovação desses contratos e destacasse essas
terras para uso da reforma agrária, de alguma forma já
eliminaria, em muito, o conflito agrário em Minas Gerais. E
evidente que só a posse da terra não é solução para o
problema agrário. E necessário que haja, também, uma forma
de dar condições para que o homem do campo possa produzir e
para que ele se fixe no campo. Além de uma política agrária,
é necessário que o Governo do Estado encaminhe uma política
em que o Estado, por meio dos seus bancos oficiais, possa,
de alguma forma, intervir no problema agrário do Estado.
Criticamos, como criticamos anteriormente, a reforma que o
Governador do Estado faz, porque deixa de lado aspectos
vitais como a questão agrária, a questão de uma política
alimentar para o Estado de Minas Gerais e também uma
Política de geração de renda - quem sabe por meio da
aplicação do imposto de renda negativo, conforme está
acontecendo no Distrito Federal. Essas poderiam ser opções
reais para o Estado ajudar a minorar o problema social -
estou concluindo, Sr. Presidente: intervindo de forma
positiva para gerar emprego e, gerando emprego, estaria
gerando maior riqueza para os mineiros, principalmente para
as classes excluídas deste nosso Estado, que ficam à margem
do poder político e econômico e socialmente marginalizadas.
Esse projeto, na questão da RURALMINAS, poderia, Sr.
Presidente, ser ampliado de forma significativa. Obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

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

Sras. Deputadas, voltamos à tribuna agora para encaminhar o
requerimento. E bom esclarecer o que vamos votar: o
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requerimento foi apresentado pelo Deputado Durval Ângelo,
pedindo que esta votação seja feita de forma nominal. Qual a
diferença da votação nominal para a votação tradiciõnal? Na
votação tradicional, os Deputados, em conjunto, são contra
ou a favor, sentam ou levantam. Na votação nominal, cada
Deputado, um a um, tem que pronunciar o seu voto e dizer se
é contra ou a favor.
Essa forma é muito mais correta num projeto de tal
importância como esse. Cada Deputado deveria pronunciar o
seu voto para que ficasse mais fácil a sua identificação. Se
todos têm clareza do seu voto, não vejo nenhum empecilho, já
que é também regimental, e é exatamente por isso que estamos
encaminhando este requerimento solicitando a votação através
do processo nominal. Projetos como esse da RURALMINAS são
muito importantes, e estamos começando a discutir a
identificação das áreas, das propriedades do Estado que hoje
voltam ás mãos desse mesmo Estado para que possam ser
convertidas em áreas e recursos para o assentamento de
diversas famílias que se encontram em dificuldades, morando
às margens de rodovias, em condições extremamente precárias.
Então, o que queremos é que os recursos obtidos a partir da
alienação desses bens do Estado, que hoje se encontram
localizados em várias regiões, possam ser convertidos em
recursos que dêem ao Estado condições de ter caixa para
fazer esse trabalho.
Uma outra questão que estamos aqui para discutir, e muita
gente pode estar se perguntando sobre esse processo de
discutir um projeto e depois voltar para outro, é que nós,
da Bancada do PT, já havíamos colocado na semana anterior, e
já tivemos oportunidade de expressar a algumas pessoas, em
especial da Defensoria Pública, que o processo de obstrução
que estamos desenvolvendo com essa questão de pedir o
esvaziamento, sair e voltar, é porque queremos que o Governo
do Estado discuta com os servidores públicos o reajuste
salarial. Hoje os trabalhadores federais estão paralisados,
exatamente na tentativa de obter um reajuste dos seus
salários, que estão congelados há mais de um ano. Os
servidores do Estado, tanto os do Judiciário como do
Legislativo e do Executivo, no ano passado, tiveram apenas
10% de aumento. Somente a Policia eos trabalhadores do
ensino tiveram reajuste diferenciado. E por isso que estamos
segurando alguns projetos da reforma administrativa do
Governador, para mostrar que é preciso reformar o Estado,
mas que é preciso, também, tratar com respeito os servidores
que sustentam esse mesmo Estado- É preciso assegurar-lhes
condições dignas de vida e o reajuste salarial que é seu de
direito. Pelo menos uma vez no ano os servidores têm que ter
o seu reajuste. Queremos que neste ano isso também ocorra.
Sei que não é muito agradável continuarmos com esse processo
e que muitos têm o objetivo de ver a reforma votada
rapidamente. Nós também queremos isso, desde que o
Governador venha discutir com esses servidores- Peço apoio a
esse requerimento de votação nominal. Muito obrigado.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos
Helénio. -
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
entendemos que o requerimento de pedido de votação nominal é
pertinente, considerando que há uma identificação mais clara
do Deputado e da posição que ele assume diante de cada
projeto. O ideal seria, como a própria Deputada Maria José
Haueisen disse e repetiu várias vezes, o funcionamento do
painel. Ele registra os nomes, mas não registra os votos.
Esse painel custou muito caro para a Assembléia e, até hoje,
ele não está funcionando. Fica, assim, urna situação muito
desagradável.
Com relação ao projeto que está sendo discutido, sobre a
alienação de bens e imóveis da RIJRALMINAS, também, na
oportunidade, fizemos um requerimento pedindo que fosse
debatido o alcance dessa alienação, que viessem aqui os
representantes da FETAEMG, da própria RURALMINAS - não de
uma direção comprometida já com a forma de alienação -, a
associação dos servidores, e que pudessem falar, porque não
sabemos, de fato, quantos milhares de imóveis serão
alienados. Sei que são milhares. Gostaríamos de conhecer
esses fatos mais de perto antes de votar. Portanto, essa
discussão deveria preceder á votação, porque, se ficarmos
aqui votando a alienação, ela pode se comprometer, mesmo que
atenda a uma ou outra circunstância, uma ou outra pressão.
De qualquer forma, não há uma discussão.
A obstrução, é bom que se diga, não foi feita apenas pelo

PT. O próprio Deputado Gilmar Machado falou bem claro que a
obstrução foi também uma contribuição dos governistas que
precisavam de mais "carinho', como disse o Deputado Romeu
Queiroz. Após o "carinho", evidentemente, há "quorum"
suficiente para a votação. A obstrução, neste momento, está
sendo de responsabilidade da Frente. Espero que seja da
Frente, não apenas dos Deputados do PT. A obstrução não é
vazia, inócua, tem por objetivo o aprofundamento da
discussão. Essa é a intenção do nosso partido.
Com relação à observação do Deputado Gilmar Machado sobre a
questão salarial, deveria haver um esclarecimento maior
quanto ao crescimento da receita do Estado, porque é
desagradável realmente manter ali um número muito grande de
funcionários em todas as atividades, com salários defasados,
sujeitos à corrupção.
Assistimos ontem a uma entrevista, na TV Bandeirantes, do
Secretário de Segurança, que concordou em que muitos
Policiais estão sujeitos à corrupção, são leões de chácara,
aceitando outras negociatas por causa dos salários. Fica uma
insegurança. Na verdade, não temos certeza sobre até que
ponto os policiais podem representar o cidadão. No caso do
lenocínio, existem policiais tomando conta de casas de
prostituição. Isso foi afirmado pelo Secretário de
Segurança, por causa da questão salarial.
Veio a esta Casa o Presidente da EPAMIG, que falou que o
Estado está perdendo seus técnicos. Na oportunidade, estavam
reunidos vários Deputados, que o ouviram dizer que estava
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perdendo seus pesquisadores, porque o salário estava
extremamente defasado, e que a iniciativa privada estava
levando seus profissionais. Estamos ficando com aqUeles que
fingem que trabalham, enquanto o Estado finge que paga. Na
verdade, fica essa situação caótica. j..o.[c , 39! .e

/0 Sr. presidente - Com a palavra, 6 oeputac?b Almir Cardoso.
O Deputado Almir Cardoso - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
queremos encaminhar favoravelmente ao requerimento do

)ÇçDeputado Durval Angelo, em que solicita a votação nominal do
Projeto de Lei nQ 639/96, e aproveitamos para dar a nossa
contribuição com relação ao projeto em si, que trata da
alienação de bens imóveis da RURALMINAS. Esse projeto já foi
bastante discutido aqui, inclusive no seu mérito, no
brilhante relatório do Deputado Carlos Pimenta, que defendeu
a sua posição, nesta tribuna, argumentando muito bem. Um dos
aspectos que ele abordou em seu arrazoado é que teria sido
nomeado relator em virtude de que grande parte dos imóveis
de que trata o projeto se situam em sua base eleitoral, que
é do conhecimento de todos. Ele é um brilhante Deputado do
Norte de Minas.
Achamos importante que o Governo tenha enviado esse
projeto, de acordo com o processo exigido pela lei para
encaminhar esse tipo de questão.
E importante chamar a questão para a Proposta de Emenda à

Constituição nQ 18/95, que está tramitando nesta Casa desde
o ano passado e é de autoria do Deputado Jairo Ataide.
Hoje, o Presidente desta Casa esteve reunido com vários
Deputados e lideranças dos trabalhadores sem-terras, ocasião
em que recebeu as reivindicações destes. D Deputado João
Leite também esteve presente, representando o PSDB, e,
ontem, acompanhado pelo Deputado Marcos Helénio, esteve na
audiência - desejada e reivindicada desde a semana passada -
dos lideres dos sem-terras com o Sr. Governador do Estado,
que recebeu, também, essas reivindicações. Gostaríamos,
assim, de retomar a discussão dessa proposta. Inúmeras vezes
já usei esta tribuna para falar sobre ela. A Bancada do PT
está acompanhando esse debate de perto, e por muitas vezes
argumentamos contrariamente à aprovação dessa proposição,
por entendermos que aumentar de 250ha para 2.500ha o limite
para a RURALMINAS titular terra pública neste Estado é um
verdadeiro absurdo, é um disparate, principalmente
considerando-se os módulos rurais nas diversas regiões de
Minas. Em qualquer região do Estado, 2.500ha são
considerados um latifúndio. A bandeira da reforma agrária
está colocada em nível nacional, principalmente nos últimos
dias, quando assistimos às manifestações dos sem-terras em
todos os Estados e vimos caravanas - como a que tivemos em
Minas Gerais - levando as reivindicações, uma das quais é,
exatamente, a utilização, pelos Governos Estaduais, das
terras devolutas, das terras públicas para a reforma
agrária.
Gostaríamos de dizer que Minas Gerais, como é do
conhecimento de todos os senhores, detém um volume imenso de
terras devolutas públicas, inúmeras delas nas mãos de
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reflorestadoras, a estas repassadas pelo Estado. Sabemos
que, quando da ocupação dessas terras por parte das
reflorestadoras, muitos pequenos produtores rurais e
trabalhadores foram expulsos delas, agravando-se ainda mais
o problema fundiário no Estado.
Entendemos que a proposta do nobre Deputado, ao pretender
elevar de 2501ha para 2.500ha o limite para a titulação de
terras pela RURALMINAS, constitui uma verdadeira anti-
reforma agrária. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, como nos ritos
religiosos, especificamente sacramentais, a eficácia só
acontece ao final da palavra. Como não houve esse final, não
houve eficácia no ato. De certa forma, a nossa solicitação
encontra-se dentro do prazo.
Fizemos o nosso encaminhamento devido à questão de ordem

formulada pelo colega e irmão Miguel Martini. Sua questão de
ordem tinha a intenção de dar, aos servidores da Defensoria
Pública do Estado que aqui se encontram, impressão negativa
da Bancada do PT, formada somente por 8 Deputados entre os
77 existentes, como se estivéssemos atrasando
especificamente esse projeto. Caso ele tivesse a intenção
real de agilizar a votação do projeto de interesse da
Defensoria Pública, como Presidente que é, poderia requerer
a inversão da pauta, para que tal projeto fosse votado em
primeiro lugar, o que não é de interesse do Governo.
Interessa ao Governo limpar a pauta de votação da reforma
administrativa, que contém projetos contrários e lesivos aos
interesses dos servidores deste Estado. E, mais ainda, se o
interesse da base governista fosse, realmente, votar a
reforma do Governo, colocaria no Plenário seus 65 ou 66
Deputados, e nada restaria a ser feito por nossa Bancada,
composta por apenas oito Deputados.
Quero entender que a Bancada governista, em sua parcela,

está ausente do Plenário porque também apresenta resistência
ao projeto. Muitos dos que estão ausentes são candidatos a
prefeito em suas cidades e não desejam ser questionados
pelos servidores públicos, no desenrolar de suas campanhas,
pelo fato de terem votado contra seus interesses e a favor
de uma reforma confusa, obscura, não discutida, autoritária
e que coloca o servidor público como bode expiatório da
crise e da ineficiência do Estado.
Gostaria de esclarecer ao Deputado Miguel Martini que essa é
a questão central que se encontra em jogo. O nosso esforço
era de uma minoria, para tentar forçar que este Governo
desça do seu pedestal e venha discutir. E, diga-se de
passagem, ele não se reuniu nenhuma vez com nenhuma das
entidades dos servidores públicos para discutir a questão da
reforma. Diga-se, também, de passagem, que não discutiu com
a Assembléia. Está empurrando essa reforma goela abaixo.
Uma reforma que vai causar o desmonte do Estado de Minas
Gerais. D que será deste Estado sem a GASMIG, uma empresa
lucrativa, que tem menos de 50 servidores, que deu lucro de
R$10.000.000,00 no ano passado, e com uma tendência de esse
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lucro ser cada vez maior? Vendeu o BEMGE, que é um
instrumento de ação do Estado no processo econômico. Um
verdadeiro absurdo. Ao mesmo tempo, querer demitir
servidores como está fazendo. Está tendo todas as suas
demissões revistas pela justiça. O Tribunal de Justiça não
estaria revendo essas demissões se elas não estivessem
eivadas de ilegalidade e inconstitucionalidade.
Então, é a isso que se deve o processo de obstrução. Lanço
um desafio ao Deputado Miguel Martini : que ele apresente um
documento invertendo a pauta. E lanço um desafio maior:
ele, como Deputado do PSDB, que encaminhe e traga para o
Plenário a maioria de sua Bancada, que é formada por 22
Deputados. Acho que, dessa forma, teria o número suficiente
para votar, sem precisar ... A oposição está aqui apelando,
discursando e tentando, realmente, mudar o rumo da discussão
sobre a reforma administrativa.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados
e Deputadas, venho aqui para encaminhar esse projeto. Em
algumas emendas temos algumas diferenças quanto ao
posicionamento expresso pelos relatores nas comissões
técnicas e também em Plenário, quando apresentamos uma
emenda que foi rejeitada pelo nobre relator, Deputado Carlos
Pimenta. Estaremos nos posicionando contrariamente em
relação á Emenda nQ 3.
Mas, no que diz respeito ao projeto de uma forma geral,
entendemos que é preciso aprofundar. Não foi
desnecessariamente que se apresentaram 13 emendas a esse
projeto de S. Exa. o Governador do Estado. Há uma pressa
generalizada da assessoria direta do Governador na
preparação dos projetos. Muitas vezes eles são apresentados
sem o devido cuidado técnico e, ao mesmo tempo, sem uma
profunda discussão, como muito bem colocou o nosso Líder.
Deputado Durval Angelo, sem que realmente as entidades
possam se posicionar e tenham condições de discutir. Como o
projeto veio em regime de urgência, evidentemente temos um
tempo menor para análise e discussão. Por isso, o
instrumento que nos resta é a emenda, e foi exatamente o que
fizemos, ao apresentar também contribuições para o seu
aperfeiçoamento.
Entendemos que a instituição RURALMINAS hoje necessita cada

vez mais se informatizar e se capacitar para que de fato
possa definir, conhecer e identificar quais são os imóveis
pertencentes ao Estado e que podem conseqüentemente ser
utilizados para o desenvolvimento de alguns projetos. Nas
décadas de 70 e 80, Minas Gerais foi alvo de grandes
projetos de reflorestamento, muitos deles utilizando-se de
terras devolutas como, por exemplo, em minha região, o
Triângulo mineiro. No nosso entendimento, esses projetos e
essas áreas precisam ser melhor detectados. Hoje o Estado
tem dificuldade na identificação dessas áreas, porque
assinou convénios e contratos. Esses instrumentos fazem com
Que o Estado tenha dificuldade quanto ao controle e ao
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utilização. Essas áreas são fundamentais para que várias
pessoas que moram em acampamentos e margens de rodovias
possam utilizá-las. Estamos encaminhando esse projeto,
porque entendemos que é preciso que o Estado tenha mais
cuidado na elaboração de seus projetos.
Recentemente, no ano passado, quando tivemos que votar "a
toque de caixa' a criação da Secretaria da Criança e do
Adolescente, vimos no que deu. Neste ano, já há um projeto
que será votado em Plenário, para voltar a Secretaria da
Criança e do Adolescente para a Secretaria do Trabalho e
Ação Social, porque na forma atual não funcionou bem. A
Secretaria tinha sido criada às pressas para uma pessoa
ocupar temporariamente um cargo. Essa pessoa saindo, ela
perde a função. A Secretaria não foi criada para a criança e
para o adolescente, mas sim para uma pessoa, conhecida em
Belo Horizonte, como "o homem do poste' Esse tipo de coisa
não pode mais continuar ocorrendo. Precisamos ter mais
seriedade e cuidado na definição dos projetos, para que não
tenhamos de votar e depois retornar para fazer tudo de novo.
Isso acontece quando o objeto principal do projeto não é
atendido, corno não foram atendidos a criança e o
adolescente. Esperamos que, no encaminhamento das emendas
desse projeto, possamos defender o seu aperfeiçoamento. A
alienação dos imóveis é importante para o atendimento dessas
pessoas. Por isso, pedimos esse voto. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Cardoso.
O Deputado Almir Cardoso - Sr Presidente e Srs. Deputados,
estamos neste momento encaminhando o processo de votação do
Projeto de Lei nQ 639/96, do Governador do Estado, que
autoriza a alienação de bens imóveis da RIJRALMINAS. A
Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do
projeto com as Emendas ns 1 a 10. A Comissão de
Fiscalização Financeira opinou pela sua aprovação com as
Emendas ns 1 a 10, da Comissão de Justiça. Emendado em
Plenário o projeto, foi designado relator das emendas o
Deputado Carlos Pimenta, que emitiu parecer oral pela
aprovação das Emendas nQs 11 e 12 e pela rejeição da Emenda
nQ 13 Constitucionalmente, a alienação de imóveis da
RURALMINAS tem que atender à finalidade de colonização,
desenvolvimento rural e regularização fundiária no Estado,
conforme o art. 3Q da Lei nQ 11.178. de 1993 O art. Sg do
estatuto da RURÂLMINAS, em seu parágrafo único, dispõe que
as alienações dependem de prévia autorização do Conselho
Curador. A Bancada do PT apresentou requerimento durante a
tramitação nas comissões para que fossem ouvidos
representantes da RURALMINÂS, da FETAEMG e do SINTAP.
Apresentamos ainda emenda com sugestão de prioridade para o
pagamento de débitos trabalhistas com o produto da
alienação. Também foi salientado aqui inúmeras vezes pelos
Deputados da Bancada do PT a importância da modernização da
RURALMINAS, através de investimento maciço na área de
informática. Sabemos que o volume de imóveis detidos e
controlados pela RURALMINÂS no Estado é muito grande.
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Acompanhamos, e eu, basicamente, como membro da Comissão de
Agropecuária - por onde passam, necessariamente, todos os
processos de titulação da RURÂLMINAS encaminhados â
Assembléia Legislativa -, percebo o quanto é moroso esse
processo. Grande parte da responsabilidade se deve à
RURALMINAS, e o atraso na tramitação não pode ser imputado a
esta Casa, não pode ser imputado aos Deputados, porque
sabemos que a tramitação na Casa é rápida. A demora maior
ocorre do momento em que o cidadão apresenta seu
requerimento ao órgão especifico, a RURALMINAS, até a
anexação desse requerimento a tantos outros e o
encaminhamento a esta Casa.
Reconhecemos a tensão da RURALMINAS, reconhecemos a
necessidade de se fiscalizar, de se investigar a fundo a
questão, a fim de que não se cometa nenhuma injustiça nesse
processo. No entanto, entendemos que são justas, verdadeiras
e, portanto, necessárias as Queixas e os reclames por parte
dos cidadãos interessados na titulação de suas terras, no
que diz respeito à demora na tramitação.
Gostaria também de comunicar aos Deputados que recebemos
uma denúncia de que diversos Prefeitos estariam represando,
por assim dizer, os títulos encaminhados pela RURALMINAS às
Prefeituras, para que fossem entregues aos seus requerentes
de forma solene, durante a campanha eleitoral. Já fizemos
contato com a RURALMINAS e, no decorrer desta semana,
iremos, juntamente com um representante desse órgão,
averiguar se tais denúncias procedem.
Gostaria ainda de aproveitar este momento para relembrar
aos Deputados a importância do seminário que irá começar
amanhã, nesta Casa, sobre a semana dos povos indígenas. A
Assembléia Legislativa estará participando desse seminário
ao lado do Conselho Indigenista Missionário - CIMI.
Gastaríamos de ressaltar a importância do tema 'A Política
indigenista no Estado", bem como a presença importantíssima
do Dr. Dalmo Daliari, que é uma figura de renome, além de
ser detentor de amplos conhecimentos. Portanto, solicitamos
que os Deputados participem desse seminário, prestigiando,
assim, a presença do Dr. Daliari nesta Casa. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos

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

,. público presente, estamos encaminhando, mais uma vez, o
Projeto nQ 639/96, que trata da alienação dos imóveis
pertencentes à RURALMINAS Gostaríamos de nos deter na
questão de algumas emendas que foram apresentadas e que
serão discutidas. Uma delas diz respeito ao fato de se
submeter essa alienação à fiscalização do Tribunal de
Contas: "Ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
compete, nos termos do art. 76 da Constituição, a
fiscalização dos atos decorrentes das atividades
administrativas, razão pela qual inexiste, 'a prior?, a
necessidade de se estabelecer procedimentos específicos. Por
outro lado, é sabido que o Estado não detém o controle
adequado de seus imóveis.
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Portanto, na verdade, não se sabe exatamente o que está
sendo alienado. Queremos um acompanhamento mais rigoroso,
além da priorização do problema das dividas trabalhistas, a
fim de que não ocorra o que está ocorrendo, hoje, com o
Banco de Crédito Real • que, ao ser privatizado, apresenta um
total acima de R$150.000.000,00 com dividas trabalhistas.
Antes de abrir mão de seu patrimônio, é necessário
verificar principalmente a situação dos empregados. E como a
questão do empréstimo dos R$400.000.000,00, parte dos quais
seria para estimular a demissão voluntária. Gostaríamos que
fossem respeitados os direitos trabalhistas, porque o Estado
não pode burlar a lei deixando de respeitar os direitos do
seu servidor quando da sua exoneração sem justa causa,
naturalmente, sem processo administrativo. Como a relação
dos imóveis é muito grande, no caso de sua alienação,
insistimos que seja feito o debate com as entidades aqui
convocadas - FETAEMG, Associação dos Servidores e RURALMINAS
-, para maiores esclarecimentos, a fim de sabermos
exatamente quais são as conseqüências da alienação, quem
perde, quem ganha, e como está o problema da habilitação dos
milhares de imóveis que estão sendo colocados à disposição
para serem leiloados. Entendemos que esses imóveis do
Estado, bem como as terras devolutas, têm que ser analisados
com muito carinho, porque o Governador tem um projeto de
agrovilas a respeito do qual tem insistido bastante. Para a
realização do projeto, é necessário que se disponha de áreas
rurais suficientes a fim de que se criem distritos
agropecuários, onde a população tenha uma sobrevivência
digna e não tenha, necessariamente, de vir para a Capital em
busca de emprego, muitas vezes para povoar as ruas da
metrópole. O Governador insiste nesse sistema de agrovila,
sinalizando-o como um projeto-piloto e começando pela
Fazenda Califórnia, uma vez que lá já existe um projeto
idêntico, e onde poderia ser aproveitada a terraplenagem.
Seriam criadas 90 moradias, cujo custo médio é muito
pequeno, inferior a R$3.000,00 para cada uma. Portanto, é
Possível fazer um assentamento com dignidade Quero insistir
no imediato distrato entre a EPAMIG e a EMBRAPA, a fim de
que liberem a fazenda do Ministério imediatamente para as 70
famílias que permanecem ã margem da Rodovia Rio-Bahia. Muito
obrigado.

Questões de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Não estou entendendo. O
representante do PT ocupou a tribuna e disse que era
favorável á Oefensoria Pública do Estado e ao povo que está
na platéia e recebeu aplausos. Mas, na prática, está
impedindo que eles sejam beneficiados. Eu gostaria de
advertir os integrantes desse partido para que façam um
discurso só. Que mantenham na hora de votar o mesmo discurso
feito pelo representante na tribuna e não fiquem obstruindo
com questões sem sentido.
O Deputado Durval Angelo - Acho que deve ser saudosismo do
Deputado Miguel Martini ou uma visão equivocada. Na
realidade, quem causou problema â Defensoria Pública foi o

li
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Governador do Estado, do PSDB. Está-se tentando corrigir a
falha por meio de emendas, e o Deputado Marcos Helênio
apresentou até mesmo um substitutivo a fim de melhorar a
situação que o Governador, e não a Bancada do PT, criou.
Ele sabe que está mentindo, pois não se vai chegar ao
projeto da Defensoria Pública nem hoje, nem amanhã, nem esta
semana, porque é um dos últimos da pauta. O nosso
procedimento nos remete a muito além da questão da
Defensoria Pública. E unia reforma que desmonta o Estado de
Minas Gerais, que pune o servidor público, tomado como bode
expiatório da incompetência de um Governo. Deixamos bem
claro que, se a situação de insegurança, de medo chegou à
Defensoria Pública, deve-se isso ao Governador. Esse projeto
da Defensoria, provavelmente, não será analisado, por mais
ágil que seja a votação, porque dezenas de projetos estão na
pauta. Não conseguiremos chegar a esse projeto nesta semana.
Se ele quer defender a Defensoria Pública, que use
corretamente o Regimento e encaminhe requerimento pedindo o
regime de urgência - votaremos a favor -, e que seja o
projeto o primeiro a ser votado. E que não venha aqui fazer
demagogia ou falar inverdades, porque isso não é correto.
Estamos usando um caminho Que a democracia nos garante para
forçar uma negociação. E não é o interesse de uma bancada
que está em jogo; são interesses de quase 500 mil servidores
do Estado de Minas Gerais, e não só de uma classe ou de uma '.

\ct parcela desses servidores. Obrigado.
jd Cff Deputado Almir Cardoso profere discurso, para1j -'
(ncaminhar a votação, o qual será publicado em outra edição.fl'<

0Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Em votação,
o requerimento do Deputado Ourval Angelo, em que solicita a
votação nominal do projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, peço verificação

de votação.
O Sr. Presidente - E regimental.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor do requerimento 2

Deputados; votaram contra 35 Deputados; votaram em branco 2
Deputados. Portanto, está ratificada a rejeição do
requerimento.

- Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Gostaria que ficasse registrado

o nome dos Deputados q ue votaram em branco.
o Sr. Presidente - Em resposta à questão de ordem de V.
Exa. , informo que votaram em branco os Deputados Ibrahim
Jacob e Jorge Eduardo de Oliveira.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência comunica a presença, na
ante-sala deste Plenário, do Sr. Paulo Curi, Presidente do
Clube Atlético Mineiro, e do ex-Deputado Demerval Pimenta
Filho.
0 Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo destaques.
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Deputados Durval Ângelo, Gilmar Machado, Almir Cardoso
emarcosHelênio proferem discursos, para encaminhar a

ção, os quais serão publicados em outra edição.
o Sr- Presidente - Em votação, o projeto, salvo destaques.

Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado-
0 Deputado Durval Angelo - Peço verificação de votação, Sr.

Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor do projeto 34 Deputados;
não houve voto contrário. Portanto, não há" quorum" para
votação, mas o há para discussão. A Presidência torna sem
efeito a votação e passa à discussão da matéria em pauta
Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto de
Lei nQ 648/96, do Governador do Estado, que extingue a
autarquia PLAMSEL e dá outras providências. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos.
- Vêm á Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI No~ 648196
EMENDA NQ 2

Dê-se ao art. 8Q a seguinte redação:
"Art. 8Q - Os bens móveis e imóveis pertencentes ao

patrimônio do PLAMBEL serão transferidos para a Fundação
João Pinheiro, exceto o imóvel situado em Belo Horizonte, na
Av. Brasil, 688, que será transferido para a Secretaria de
Estado da Saúde.
Parágrafo único - O imóvel transferido para a Secretaria de
Estado da Saúde será destinado a sediar o Centro de
Referência Estadual de Oftalmologia Social.".
Sala das Reuniões, 20 de março de 1996.
Ajalmar Silva
Justificação: O Centro de Referência Estadual de
Oftalmologia Social, unidade da Secretaria da Saúde há mais
de dez anos, vem prestando relevantes serviços à população
do Estado, no que diz respeito à assistência oftalmológica a
crianças.
Nos dias atuais, o referido Centro tem desenvolvido suas
importantes atividades em limitado espaço físico, nesta
Capital, na Av. Brasil, 688. com a ocupação de dois andares
do imóvel pertencente ao PLAMBEL, onde funcionam a
estimulação precoce para crianças de 1 a 6 anos, os
consultórios oftalmológicos de atendimento de alta
complexidade e os laboratórios de montagem de óculos.
Com a transferência do mencionado imóvel para a Secretaria
da Saúde e, via de conseqüência, para o Centro, este terá
condições de ali instalar, com a utilização dos dois andares
restantes do prédio:
a - um setor de atendimento a portadores de doença da

retina;
b - um setor de atendimento a portadores de visão

subnormal
c - um setor de formação de recursos humanos especializado

no atendimento de estimulação precoce e visão subnormal;

rÁ



396

d - um setor de assistência aos pais de crianças portadoras
de deficiência visual.
No momento em que se estima que cerca de 30 mil pessoas
portadoras de doença da retina, no Estado de Minas Gerais,
que não têm assistência do SUS, estão ficando cegas, e que
160 mil crianças deixam de estudar por falta de óculos,
parece-nos mais que importante seja assegurado ao Centro de
Referência Estadual de Oftalmologia Social um necessário
espaço físico, para que haja melhores condições de
atendimento a nossa população.

EMENDA No 3
O inciso 1 do art. lQ fica acrescido da seguinte alínea
"a':
"Art. l - ...................................
1- ..........................................
a) ficam transferidas para a Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral as competências previstas
nos incisos 1, II, III, IV, V, VI, X e XI do art. 20 da Lei
Complementar nQ 26. de 14 de janeiro de 1993.0.
Sala das Reuniões, 27 de março de 1996.
Durval Angelo
Justificação: Notamos que o projeto em análise, ao
redistribuir as atribuições do PLAMBEL para a Secretaria do
Planejamento e para a Fundação João Pinheiro, omitiu-se em
especificar algumas da maior relevância, como a orientação,
o planejamento, a coordenação e o controle das funções de
interesse comum, de acordo com as diretrizes estabelecidas
pela Assembléia Metropolitana.
Pela importância da presente emenda, cujo objetivo é
clarear as atribuições da Secretaria do Planejamento,
contamos com o apoio á sua aprovação.

EMENDA Np 4
Dê-se ao artigo objeto da Emenda np 1, da Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, a seguinte redação:
"Art. ... - Aplica-se aos servidores referidos no art. 32

da Lei nQ 11.660, de 2 de dezembro de 1994, o disposto no
art. 4Q da Lei nQ 11.728, de 30 de dezembro de 1994,
observando-se a antiga correspondência estabelecida no lQ
do art. 99 da Lei nQ 11.050, de 19 de janeiro de 1993.

1Q - Para os servidores de entrância inicial, a
correspondência prevista no "caput" deste artigo será de
49,1316% (quarenta e nove inteiros e mil trezentos e
dezesseis décimos de milésimo por cento) da remuneração
atribuída ao símbolo 5-03.
# 2Q - O disposto neste artigo produzirá efeitos a partir

de 1Q de dezembro de 1994.'L
Sala das Reuniões, de de 1996.
Geraldo Santanna
Justificação: Adota-se, aqui, a mesma justificação
apresentada pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, sanando-se, tão-somente, a omissão de
referência necessária á prática do prescrito no artigo.

EMENDA NO 5
Dê-se ao art. 8Q a seguinte redação:



"Art. S - Os bens móveis e imóveis que constituem o
patrimônio do PLAMBEL serão transferidos para a Fundação
João Pinheiro, exceto o imóvel situado em Belo Horizonte, na
Av. Brasil, 688, que será transferido para o Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
IPSEMG -, como meio de pagamento de parte da dívida estadual
contraída perante essa entidade.
Parágrafo único - A transferência ao IPSEMG de que trata o
"caput" deste artigo dependerá de avaliação a ser realizada
pela Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração.".
Sala das Reuniões, de de 1996.
Arnaldo Penna
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão.

- Questões de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, o Regimento não

estabelece q ue o ato primeiro tem que ser o nome inscrito ou
a própria intervenção. Eu estava dentro do Plenário, a
Deputada falou antes de o Sr. Presidente suspender a
discussão, e eu também me dirigi à Mesa, intercedendo por
ela. O ato continuo seria repassar o livro para ela se
inscrever ou, no caso, o funcionário anotar o nome dela.
Gostaria que V. Exa. verificasse essa questão
regimentalmente, porque entendo que assim seria mais
correto, pois o Regimento Interno não determina que o
Deputado deva estar previamente inscrito.
O Sr. Presidente - Realmente, o Regimento não determina,

Sr. Deputado Durval Angelo. Apenas o Presidente, consultando
o livro de inscrição, verificou que estava inscrito o
Deputado Gilmar Machado e, na sua ausência, encerrou a
discussão, quando a Deputada Maria José Haueisen entrava em
Plenário. Assim, o Presidente, naquele mesmo momento,
encerrava a discussão. Portanto, é matéria vencida.
A Deputada Maria José Hauetsen - Sr. Presidente, pela
ordem. Quero lembrar o seguinte: várias vezes já
presenciamos, nesta Casa, o fato de pessoas que se inscrevem
para discutir estando no meio do Plenário, e, assim, não
estávamos apenas entrando no recinto. Entendo perfeitamente
o lapso que houve ai, uma vez q ue o senhor estava atento ao
Plenário e atento ao livro para ver se havia alguma pessoa
inscrita. Mas quando V. Exa. olhava para o livro e avisava
da ausência do Deputado Gilmar Machado - eu tinha
consciência da ausência daquele Deputado-, nós estávamos no
meio do Plenário, já parada, dizendo: para discutir, Sr.
Presidente.
Entendo que a sua vontade de levar adiante os trabalhos da

votação não tenha dado a V. Exa. possibilidade de escutar o
nosso pedido para discutir. Como já cansamos de ver, e é um
processo normal que o pedido de discussão seja feito
verbalmente, insistimos em que estamos aqui para discutir
esse projeto-
0 Sr. Presidente - Respondendo à Deputada Maria José

Haueisen, a Presidência informa que realmente é de praxe na
Casa a inscrição verbal, desde que o Presidente não tenha
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encerrado a discussão. Sinceramente, não escutei S. Exa.
solicitar a palavra para discutir. Como S. Exa. relatou, eu
estava examinando o livro e procurando o Deputadd Gilmar
Machado. Não o encontrando, declarei: "na ausência do
Deputado Gilmar Machado e não havendo outros Deputados
inscritos, a Presidência encerra a discussão'. Sã depois
percebi que S. Exa. estava no microfone. Faço um apelo à
Sra. Deputada para que considere a matéria vencida, pois,
realmente, o Presidente não quer abrir exceção e retornar a
matéria vencida. Solicito a S. Exa que se inscreva para a
discussão do Projeto de Lei nQ 649/96, que ocorrerá em
seguida, uma vez que não vamos colocar em votação o projeto
que estávamos discutindo, pois não há 'quorum" para votação,
mas apenas, para discussão. Vamos colocar em discussão o
Projeto de Lei nQ 649/96 e teremos muito prazer em ouvir a
Sra. Deputada, que poderá discutir os dois projetos ao mesmo
tempo.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, não vou
atender ao apelo de V. Exa. porque acho que me encontro no
direito de usar a tribuna para discutir o Projeto de Lei nQ
648/96. Entendo que V. Exa. estava preocupado com o livro.
Entretanto, pedi para discutir o projeto muito antes de
terminada a votação. Estou no exercício do meu direito. Se
V. Exa. apela ou pede, eu também apelo para sua compreensão,
para que me deixe falar nesta tribuna. Quem faz um apelo,
agora, sou eu. Reconheço sua competência, sua lisura, seu
zelo na condução dos trabalhos; apelo por esse meu direito.
O Sr. Presidente - Reitero à Deputada Maria José Haueisen
que a questão não é utilizar ou não a tribuna. Se S. Exa. a
estivesse utilizando, já teríamos até vencido o prazo de 5
minutos. Não é para economizar tempo. E apenas para que a
Presidência não abra um precedente, uma vez que, realmente,
eu já havia encerrado a discussão. Assim, o Presidente
reafirma sua posição de que está encerrada a discussão do
Projeto de Lei nQ 648/96.
A Presidência informa ao Plenário que, no decorrer da
discussão, foram apresentadas ao projeto as Emendas ns 2 a
5, dos Deputados Ajalmar Silva, Durval Angelo, Geraldo
Santanna e Arnaldo Penna, respectivamente. A Presidência,
nos termos do art. 223 do Regimento Interno, designa para
relatar a matéria o Deputado João Leite e indaga ao relator
se ele está em condições de emitir parecer ou se fará uso do
prazo regimental.

Emissão do Parecer
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, temos condições de
apresentar nosso parecer (- Lê:)

PARECER SOBRE AS EMENDAS NOS 2 A 5 AO
PROJETO DE LEI Ng 648/96

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
referência extingue a autarquia Planejamento da Região
Metropolitana de Belo Horizonte - PLAMBEL - e dá outras
providências.
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A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e
Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, sendo apreciada em reunião
conjunta, tendo em vista a tramitação em regime de urgência.
As 3 Comissões opinaram favoravelmente ao projeto, tendo a
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
apresentado a Emenda nQ 1.
Esgotado o prazo previsto no art. 220 do Regimento Interno,

a matéria foi encaminhada ao Plenário para tramitação em
turno único, observada a Decisão Normativa np 4, de 1990.
Em Plenário, foram apresentadas as Emendas nos 2, de

autoria do Deputado Ajalmar Silva; 3, de autoria do Deputado
Durval Angelo; 4, de autoria do Deputado Geraldo Santanna, e
5, de autoria do Deputado Arnaldo Penna.
Tendo sido designado para emitir parecer sobre as emendas,
passamos a examiná-las.

Fundamentação
As Emendas ns 2 e 5 objetivam alterar a redação do art. SQ
do projeto, o qual transfere os bens móveis e imóveis do
PLAMBEL para a Fundação João Pinheiro. Ambas pretendem
excepcionar a regra geral e estabelecer destinação
especifica para o imóvel situado na Av. Brasil, no 688,
nesta Capital. Uma tenciona transferir o mencionado imóvel
para a Secretaria da Saúde, para o fim determinado de sediar
o Centro de Referência Estadual de Oftalmologia Social.
Conforme se lê na justificativa, dessa forma, o Centro de
Oftalmologia poderia ampliar suas relevantes atividades. Já
a outra emenda destina o mesmo imóvel ao Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
IPSEMG -, como meio de pagamento de parte da divida estadual
contraída com a entidade.
Ambas inspiram-se no propósito de beneficiar o setor de

saúde do Estado e são igualmente louváveis. Entretanto, a
nosso ver, o pagamento de divida deve merecer prioridade, na
medida em que o saneamento da situação atual das finanças do
Estado constitui pressuposto necessário para que se possa
cogitar, com seriedade, a ampliação dos serviços atualmente
prestados, que, como já verificamos, é o escopo maior da
emenda que pretende destinar o imóvel ao centro de
Oftalmologia. -
Assim, opinamos pela aprovação da Emenda nQ 5 e pela
rejeição da Emenda no 2.
A Emenda np 3 diz respeito à transferência de atribuições
cometidas anteriormente ao PLAMBEL. com efeito, pretende
acrescer às atribuições transferidas para a Secretaria do
Planejamento e Coordenação Geral as atividades constantes
nos incisos 1, II, III, IV, V, VI, X e XI do art. 20 da Lei
Complementar no 26, de 1993. De plano, observamos que a
emenda objetiva alterar a redação de uma lei complementar
por meio de simples projeto de lei ordinária. O principio
jurídico do paralelismo das formas, que impõe instrumento
idêntico ou de nível hierárquico superior para a alteração
dos atos do poder público, impede, portanto, o acolhimento
dessa emenda.



MIM

A Emenda nQ 4 tem por finalidade conferir nova redação á
Emenda flQ 1, apresentada nesta Casa pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Emenda nQ 1 tem
por escopo corrigir distorção decorrente do texto do art. 32
da Lei flQ 11.660, de 2/12/94, a qual, certamente por um
equivoco de redação, acabou por causar prejuízo aos
servidores inativos do foro extrajudicial, que tiveram
excluída de seus proventos a gratificação especial devida a
todos os servidores daquele setor especifico da atividade
pública do Estado. Contudo, para que não pairem quaisquer
dúvidas sobre a questão, faz-se necessária a complementação
do texto da emenda anteriormente apresentada, na forma
proposta pela Emenda nQ 4. Sendo evidente o mérito da Emenda
nQ 4, e tendo a mesma conteúdo mais amplo que a Emenda nQ 1,
apresentada pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, somos conduzidos a aprovar a primeira, ficando
prejudicada a segunda.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela rejeição das Emendas
nQs 2 e 3, pela aprovação da Emenda nQ 4, ficando
prejudicada a Emenda nQ 1, da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, e pela aprovação da Emenda nQ 5
o Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Discussão, em
turno único, do Projeto de Lei nQ 649/96, do Governador do
Estado, que dá nova redação ao art. 11 da Lei nQ 11.517, de
13/7/94, que organiza a Universidade Estadual de Montes
Claros (nomeação do Reitor e do Vice-Reitor pelo Governador
do Estado). A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda nQ 1, que
apresenta. A Comissão de Educação opina por sua aprovação
com a Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação na forma do
Substitutivo nQ 1, que apresenta. Em discussão, o projeto.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Solicito a suspensão, de plano,
da reunião, porque não há número regimental para seu
prosseguimento.
O Deputado Romeu Queiroz - Solicito recomposição de
"quorum".
O Sr. Presidente - E regimental. Esta Presidência, na
ausência do Sr. 1Q-Secretário, solicita à Sra. 2-
Secretária, Deputada Maria José Haueisen, que proceda à
chamada para recomposição de "quorum".
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a

chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 32 Deputados.
Portanto, há 'quorum" para a continuação dos nossos
trabalhos. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para
discuti-lo, a Deputada Maria José Naueisen.
A Deputada Maria José I4aueisen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, estamos aqui para discutir esse projeto que traz
mudanças na eleição para a direção da UNIMONTES.
Primeiramente, queremos deixar bem claro que não aceitamos
aquela coação do Presidente da Assembléia, não permitindo
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que encaminhássemos e discutíssemos o projeto. Apesar de o
Presidente não se encontrar aqui, deixamos o nosso protesto.
Entendo que uma coação sempre silencia o outro, mas há
vários meios de coagir: existe a coação pela ameaça, pela
força física e pelo abuso de poder, pelo autoritarismo.
Entendemos q ue fornos coagidos pelo autoritarismo do
Presidente Agostinho Patrús. A coação sempre causa uma
reação; a coação pelo autoritarismo apenas causa uma
paralisação física, mas a mente continua reagindo. Fui
vencida, mas não fui convencida de que, regimentalmente, não
teria mais a possibilidade de discutir o projeto.
Agora, para entrar na discussão do projeto, sem nenhuma
pressão e sem nenhuma pretensão, queremos que os Deputados
estejam em Plenário. Todos os que se encontram presentes são
importantes, mas são apenas 13, e nós somos 77. Com  esse
número de Deputados não dá para discutir um assunto tão
importante; o jeito é pedir a recomposição de "quorum".

Questão de Ordem
A Deputada Maria José Hauelsen - Sr. Presidente, solicito

que V. Exa. proceda à recomposição de 'quorum".
o Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência, na

ausência do Sr. 1Q-Secretário, solicita ao Deputado Antônio
Júlio que proceda á chamada para recomposição de "quorum",
já que a Deputada Maria José Haueisen está fazendo uso da
palavra.
O Sr. Secretário (Deputado Antônio Júlio) - (- Faz a

chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 20 Deputados. Não
há quorum", portanto, para a continuação dos nossos
trabalhos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião,
convocando os Deputados para as extraordinárias de logo
mais, ás 20 horas, e de amanhã, dia 17, ás 9 e às 20 horas,
nos termos dos editais de convocação, e para a ordinária
deliberativa 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 ISa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
As nove horas do dia vinte de março de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem ria Sala das Comissões os
Deputados João Leite, Antônio Roberto e Hely Tarquinio,
membros da referida Comissão, e, a convite, os Deputados
Carlos Pimenta, Jorge Hannas e Jorge Eduardo, membros da
Comissão de Saúde e Ação Social. Registra-se ainda a
presença dos Deputados Ajalmar Silva e Alvaro Antônio.
Havendo número regimental, o Presidente. Deputado João
Leite, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Antônio Roberto que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. O Presidente informa ter a reunião a finalidade
de apreciar o projeto constante na pauta e ouvir os Srs.
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Ânderson de Souza Lima Novais e Sérgio Vieira de Souza,
respectivamente, Diretores de Manutenção e de Operação de
Via do DER-MG, representando o Srs. Israel Pinhei(o Filho,
Secretario de Transportes e Obras Públicas, e Mauro Roberto
Soares Vasconcellos, Diretor-Geral do DER-MG; os Srs. Almir
Lopes Calmont de Andrade, Altamiro Soares Filho e Rogério
Chaves Molina, respectivamente, Diretor, Engo. REE 6/5 e
Engo. REE 6/12 do DNER; o Sr. Gibraim Souza Couri.
Superintendente da Policia Rodoviária Federal; o Sr. Olímpio
Pires Guerra, Prefeito Municipal de Itabira e Presidente da
AMEPI; e o Sr. Olivio Angelo Gonçalves, Presidente da AMAPI,
de Ponte Nova, que discutirão com os membros da Comissão o
estado de conservação e segurança das rodovias que cortam o
Estado de Minas Gerais. Encerrada a lsl parte da reunião, o
Deputado João Leite passa a Presidência ao Deputado Antônio
Roberto e apresenta requerimento em que propõe seja
encaminhado ofício ao Governador do Estado solicitando a
regulamentação do art. 22 da Lei nQ 11.819, que criou a
Secretaria da Criança e do Adolescente. Colocada em votação,
é aprovada a proposição. Reassumindo a Presidência, o
Deputado João Leite informa que o Deputado Antônio Roberto,
relator do Projeto de Lei nQ 584/95, de autoria do Deputado
João Batista de Oliveira, opina pela aprovação do projeto no
lQ turno. Submetida a discussão e votação, é aprovada a
proposição. Terminada essa fase, o Presidente passa a
palavra ao Deputado Antônio Roberto, autor da proposição que
deu origem ao convite às autoridades anteriormente
mencionadas, o qual tece considerações iniciais sobre o
assunto em pauta. Logo após, todos os convidados falam sobre
o tema em questão. Na seqüência dos trabalhos. Deputados e
convidados participam do debate. A Presidência registra
ainda a presença dos Srs. Helvécio Maranhas Dias Leite,
Assessor Jurídico do Sindicato das Empresas de Transporte de
Passageiros no Estado de Minas Gerais - SINDIPAS -; Geovani
José de Souza e Tancredo Rocha, respectivamente, Chefe do
Serviço de Engenharia Rodoviária e Chefe do Serviço de
Operação Rodoviária do 6Q DRF, do DNER; Jasson Simões e
Ailton Batista, respectivamente, Superintendente e Chefe
Operacional da Policia Rodoviária Federal; e Rosely Santoni
Silva, Chefe do Serviço de Segurança de Educação para o
Trânsito do DER-MG. A Presidência informa que os assuntos
ventilados na reunião estão registrados nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece o comparecimento dos parlamentares e dos
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 16 de abril de 1996.
João Leite. Presidente - Antônio Andrade - Paulo Piau.

ATA DA 9g REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e um de
março de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala
das Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Leonidio
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Bouças, Arnaldo Perna, Ivair Nogueira e Marcos Helênio
(substituindo este ao Deputado Anivaldo Coelho, por
indicação da Bancada do PT), membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Miguel Martini, Romeu Queiroz,
Clêuber Carneiro e Marcos Helênio, 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 o parecer,
para o lç turno, da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, sobre o Projeto de Lei nQ 639/96, de autoria
do Governador do Estado, que autoriza a alienação de bens
imóveis da RURALMINAS. Continuando, informa que na reunião
anterior o projeto foi aprovado pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com as Emendas nQs 1 a 10.
Na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o
relator, Deputado Anivaldo Coelho, solicitou prazo
regimental para emitir seu parecer. Devido á ausência do
Deputado Anivaldo Coelho, o Presidente redistribui ao
Deputado Marcos Helênio o projeto. Encerrada a lê parte da
reunião, passa-se à 

lê 
Fase da Ordem do Dia, com a discussão

e a votação de proposições da Comissão. O Deputado Clêuber
Carneiro apresenta requerimento, em que solicita sejam
convidados para discutir o Projeto de Lei nQ 639/96 os Srs.
Luis Figueiredo Silva e Antônio Maria Claret Maia, Diretor
de Assuntos Fundiários e Gerente da Divisão de Legislação de
Terras da RURALMINAS, respectivamente. Logo a pós, o Deputado
Marcos Helénio apresenta requerimento em que solicita sejam
convidados os Srs. Wilson Luis da Silva, Presidente da
FETAEMG, Aloisio Fantini Valério, Presidente da RURALMINAS,
e Edson Amorim de Paula, Presidente do SINTAPPI-MG, para
fornecerem á Comissão maiores subsidios a discussão do
Projeto de Lei nQ 639/96. Colocados em votação, cada um por
sua vez, são os requerimentos aprovados. Continuando, o
Presidente passa a palavra ao Deputado Marcos Helénio, que
emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do
projeto com as Emendas ns 1 a 10, da Comissão de
Constituição e Justiça, e a Emenda nQ 11. Na fase de
discussão, o Presidente anuncia a presença dos Srs. Luis
Figueiredo Silva e Antônio Maria Claret Maia, da RURALMINAS,
e os convida a tomar assento à mesa para prestarem
esclarecimentos sobre o projeto Em seguida, concede a
palavra ao Sr. Luis Figueiredo da Silva, que faz sua
explanação, conforme consta nas notas taquigráficas.
Prosseguindo, o Presidente agradece a presença dos
representantes da RURALMINAS e informa que continua em
discussão o Projeto de Lei nQ 639/96. O Deputado Romeu
Queiroz solicita destaque para a Emenda flQ 11, de autoria do
Deputado Marcos Helénio. Em seguida, o Presidente Coloca em
votação o parecer, salvo a Emenda nQ 11 e a parte do parecer
a ela referente. E o parecer aprovado, e a emenda,
rejeitada. Prosseguindo, o Presidente designa novo relator o
Deputado Romeu Queiroz e suspende os trabalhos por 10
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minutos para que este elabore a nova redação do parecer.
Reabertos os trabalhos, o Deputado Romeu Queiroz procede à
leitura da nova redação do parecer, e este é aprõvado por
unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos Deputados, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 16 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Miguel Martini - Anivaldo
Coelho - Geraldo Rezende - Simão Pedro Toledo - Arnaldo
Penna.
ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia dez de abril de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões 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 e informa que a reunião se
destina a debater, em audiência pública, a geologia no
desenvolvimento socloeconômico do Estado de Minas Gerais.
Registra-se a presença do Deputado Paulo Piau. O Presidente
solicita ao Deputado Bilac Pinto que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A Presidência anuncia a presença
dos convidados: Srs. Carlos Oiti Bebert, Presidente da
Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais - CPRM -, e João
Henrique Grossi Sad, Diretor da Geosol Ltda. , a quem convida
para tomarem assento à mesa. Registra-se a presença do
Deputado Sebastião Helvécio. A Presidência concede a palavra
aos convidados para suas considerações iniciais. Abertos os
debates, fazem uso da palavra os Srs. Lourival Araújo
Andrade, da CNTSM; João César de Freitas Pinheiro, da CNTSM;
Antônio Carlos Pedrosa Soares, do Instituto de Geociências
da JFMG; Marcelo Nassif, da COMIG; Newton Litwinski, da SBG-
MC; Ernesto Von Sperling, da CPRM; Luis Felipe Quaresma, da
Delegacia Regional do MME e Fábio Júnior, da CONAGE, que
dirigem perguntas aos convidados, seguindo-se amplo debate,
conforme constam nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a
Presidência agradece a presença de todos e os valiosos
subsídios prestados a esta Comissão, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 17 de abril de 1996.
Alvaro Antônio, Presidente - Bilac Pinto_- Anivaldo Coelho.
ATA DA 9 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 onze de abril de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Paulo Schettino, Elbe Brandão, Gil
Pereira e Marcos Helênio, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo
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Schettino, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Marcos Helênio que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência esclarece que a finalidade
da reunião é apreciar o relatório final da Comissão e passa
a palavra à relatora, Deputada Elbe Brandão, que procede à
leitura do citado documento. Durante a discussão, usam da
palavra os Deputados Gil Pereira e Marcos Helênio, conforme
consta nas notas taquigráficas. Encerrada a discussão, o
Presidente coloca em votação o relatório, que é aprovado. A
Presidência determina que seu encaminhamento seja feito,
conforme o art. 115 do Regimento Interno da Casa. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e demais participantes e suspende os trabalhos
por cinco minutos para a lavratura da ata, que, em seguida,
é lida pelo Deputado Gil Pereira. Após ser lida e aprovada,
a ata é subscrita pelos membros presentes, e a Presidência
encerra os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Sala das Comissões, li de abril de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão - Marcos Helênio
- Gil Pereira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 466/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ibrahim Jacob, o Projeto de Lei n
466/95 objetiva declarar de utilidade pública a Creche
Comunitária Infantil Pequeno Lar - CcIPL -, com sede no
Município de Ipatinga.
Publicado em 21/9/95, foi o projeto encaminhado a esta

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

Fundamentação
A proposição em análise está corretamente instruída pelos
documentos indispensáveis à declaração de utilidade pública
de entidades, prevista na Lei nQ 5.830, de 6/12/71.
Constata-se, pois, que a referida instituição 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.

o Em face da necessidade de se acrescentar a sigla da
entidade ao seu nome, apresentamos emenda ao art. IQ do

2	projeto.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
466/95 com a Emenda nQ 1, redigida a seguir.

EMENDA Hp 1
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redação:
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"Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Creche
Comunitária Infantil Pequeno Lar - CCIPL -, com sede no
Município de Ipatinga.".
Sala das Comissões, 16 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator

- Ivair Nogueira - Arnaldo Penna.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 640/95
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Jorge Eduardo, o Projeto de Lei n
640/96 objetiva declarar de utilidade pública a Caixa
Escolar Fundamar, com sede no Municipio de Paraguaçu.
Publicado o projeto em 17/2/96, vem agora a esta Comissão

para exame preliminar, em atendimento às disposições do art.
195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Pela documentação, podemos verificar que a Caixa Escolar
Fundanar está em pleno e regular funcionamento há mais de
dois anos, cumprindo suas finalidades estatutárias e
sociais, e que os membros de sua diretoria são pessoas de
reconhecida idoneidade moral, não recebendo nenhuma
remuneração pelo exercício de suas funções.
Assim, a referida entidade atende plenamente ao disposto na
Lei nQ 5.930, de 6/2/71, que disciplina a declaração de
utilidade pública de entidades.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
640/96 na forma original.
Sala das Comissões, 16 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator
- Ivair Nogueira - Arnaldo Penna.

PARECER PARA O lg TURNO DD PROJETO DE LEI
Ng 674/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ajalrnar Silva, o Projeto de Lei n
674/96 dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação, nos
ônibus de linhas intermunicipais, de instrumento que permita
aos passageiros a visualização da velocidade desenvolvida
pelo veículo.
Publicada em 7/3/96, a matéria foi distribuída a esta
Comissão para receber parecer de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição tem por escopo tornar obrigatória a
instalação, nos õnibus de linhas intermunicipais, de
instrumento que permita aos passageiros a visualização da
velocidade desenvolvida pelo veículo.
A matéria está diretamente relacionada com trânsito de

veículos nas rodovias intermunicipais, uma vez Que a palavra
trânsito é usada na terminologia jurídica da policia
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administrativa para 'designar todo o movimento, ou a
circulação de pessoas e veículos nas ruas de uma cidade, ou
vila, ou nas estradas que lhes dão acesso". (in Vocabulário
Jurídico, lO ed. Rio de Janeiro, Forense, 1987, p.408).
Com o advento da nova Constituição da República, a
competência para legislar sobre trânsito foi atribuída, em
caráter privativo, á União (art. 22, XI), tendo sido
retirada dos Estados a competência supletiva sobre a
matéria, anteriormente prevista no art. BQ, parágrafo único,
da Constituição de 1969, e no art. 2Q do supracitado código.
A exegese do art. 22, XI, da Lei Maior indica que as
questões sobre trânsito são de predominante interesse
nacional, não mais cabendo aos Estados o poder de formular
normas sobre a matéria em apreço, salvo quando lei
complementar autorizá-los (art. 22, parágrafo único).
As normas disciplinadoras de trânsito em todo o território
nacional estão contidas na Lei no 5.108, de 21/9/66, que
institui o Código Nacional de Trânsito, regulamentado pelo
Decreto nQ 62.127, de 16/7/68, e por alterações posteriores.
Naquilo que o Código Nacional de Trânsito não contrarie o

Texto Magno, seus dispositivos continuam em pleno vigor,
amparados pelo principio da continuidade do direito.
Nesse passo, cumpre observar no referido diploma legal qual

o tratamento jurídico dispensado á matéria em apreço.
Nos termos do art. 78, "caput", do Decreto nQ 62.127, de
16/1/68, que regulamenta o CNT, "todo veículo, para
transitar nas vias públicas, deverá oferecer completa
segurança e estar perfeitamente equipado, se gundo este
Regulamento" (grifos nossos).
Já o art. 92 do RCNT, o qual estabelece os "equipamentos

obrigatórios", dispõe, por meio do seu 4Q, que "o Conselho
Nacional de Trânsito poderá fixar especificações para os
equipamentos de uso obrigatório, bem como exi g ir o uso de
outros" (grifos nossos),
Pelas razões expostas, o disciplinamento da matéria em
exame pelo Estado-membro não encontra fundamento na
Constituição da República, ressaltando-se que a legislação
estadual sobre o assunto está adstrita a disciplinar
matérias administrativas pertinentes à organização interna
do Estado, por meio de seus órgãos executivos.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela injuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n
674/96.
Sala das Comissões, 16 de abril de 1996-
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Simão Pedro Toledo - Ivair Nogueira.
PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 685/98
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Miguel Martini, o Projeto de Lei ng
685/96 visa á concessão de financiamento de equipamentos
corretivos a portadores de deficiência física.
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Publicada em 14/3/96, a matéria foi distribuída a esta
Comissão para exame preliminar quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nós termos
do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise objetiva a concessão de
financiamento de equipamentos corretivos a portadores de
deficiência.
A competência para legislar sobre a matéria é concorrente,
cabendo tanto à União quanto aos Estados e ao Distrito
Federal editar normas que dizem respeito à proteção e à
integração social das pessoas portadoras de deficiência.
(art. 24, XIV, da Constituição Federal).
Saliente-se, ainda, que a Constituição mineira, ao dispor
sobre o assunto, atribui ao poder público a incumbência de
destinar recursos às entidades de amparo e de assistência ao
portador de deficiência (art. 224, X).
Por se tratar de matéria que se enquadra no âmbito da
legislação concorrente entre a União e o Estado, esta Casa
Legislativa dispõe de competência constitucional para
examiná-la, em conformidade com o comando normativo do art.
61, XVIII, da Carta mineira.
Assim, inexiste óbice que comprometa a tramitação do
projeto nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
685/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 16 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -
Simão Pedro Toledo - Ivair Nogueira.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 700/96

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

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem ng 88/96, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa o Projeto de Lei ng 700/96, que
altera a estrutura orgânica da Secretaria de Recursos
Humanos e Administração, extingue o Instituto Estadual de
Desenvolvimento de Recursos Humanos - IEDRHU -' e dá outras
providências.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 21/3/96, a
proposição, que tramita em regime de urgência, com base no
art. 69 da Carta mineira, foi encaminhada às Comissões
supracitadas para, em reunião conjunta, receber parecer, em
conformidade com o disposto no art. 222 do Regimento
Interno.
Designados para apreciar os aspectos juridicos,
constitucionais e legais atinentes ao projeto, passamos a
fundamentar nosso parecer, consoante o preceito do art. 103,
V, "a", do mencionado diploma regimental.
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Fundamentação

O Estado Federal brasileiro tem como característica
fundamental a repartição de prerrogativas políticas entre a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
entidades dotadas de autonomia, nos termos do art. 18,
"caput', da Constituição da República. No caso em tela,
interessa-nos principalmente a manifestação da autonomia
administrativa do Estado membro, consubstanciada na
capacidade para organizar os seus próprios serviços, tendo
em vista o atendimento de suas peculiaridades e a satisfação
do interesse público, observando-se sempre os princípios
constitucionais,
A Constituição Federal, no art. 37, determina
explicitamente que a atividade administrativa deve ser
norteada pela obediência ao postulado da legalidade,
disposição esta reproduzida pelo art. 13, "caput', da
Constituição do Estado. Isso significa que o poder público,
no desempenho da função administrativa, deve aplicar a lei
de oficio, no dizer de Seabra Fagundes, e, quando realiza o
trabalho de elaboração das normas jurídicas, deve respeitar
fielmente os parâmetros estabelecidos no Ordenamento
constitucional.
O projeto sob comento objetiva alterar a estrutura
administrativa da Secretaria de Recursos Humanos e
Administração, órgão desprovido de personalidade jurídica,
integrante da administração direta do Poder Executivo e
subordinado ao Governador do Estado. Pela natureza da
matéria, esta só pode ser disciplinada por meio de lei em
sentido formal, isto é, aprovada por esta Assembléia
Legislativa e sancionada pelo Chefe do Poder Executivo,
conforme determina o art. 61, VIII e XI, da Carta mineira.
Esse artigo enumera, em caráter exemplificativo, os assuntos
que necessitam de apreciação por parte deste parlamento,
entre os quais se destacam a criação, a transformação e a
extinção de cargos públicos bem como a estruturação de
secretarias de Estado, tal como previsto no projeto. E

2 oportuno assinalar que, embora tais matérias sejam da
competência desta Assembléia, que deve discuti-las e votá-
las, em muitos casos a iniciativa para a apresentação do
projeto é reservada ao Chefe do Poder Executivo.
Nesse ponto, deve-se registrar que as regras atinentes à
iniciativa estão consagradas no art. 66 da Constituição
mineira, que, no inciso III, "b' e 'e", reserva ao

O Governador do Estado a competência para a deflagração do
processo legislativo em assuntos dessa natureza. Assim, não
é licito a membro deste Poder apresentar projeto de lei
objetivando a disciplina do assunto em pauta. Todavia, o
parlamentar tem a prerrogativa de propor emendas visando ao
aperfeiçoamento da proposição, observadas as restrições
previstas na Carta mineira.
Sob o aspecto formal, verifica-se que o projeto em análise
está em consonância com as diretrizes constitucionais,
especialmente no tocante ao instrumento normativo utilizado
e à iniciativa para a sua elaboração.
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Examinando-se atentamente o conteúdo da proposição, podem-
se destacar alguns pontos mais importantes, tais como; a
extinção do IEDRHU, órgão autônomo subordinado á Sécretarla
de Recursos Humanos e Administração; a extinção de 12
coordenadorias regionais; a extinção de 94 cargos de
provimento em comissão; e a vinculação do Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
IPSEMG - que é, atualmente, uma entidade autárquica
subordinada ao Governador do Estado, à Secretaria de
Recursos Humanos e Administração.
No que diz respeito à estrutura orgânica da Secretaria em
questão, saliente-se que há equivocas na denominação de
algumas unidades administrativas constantes no art. lQ do
projeto. Ademais, as coordenadorias regionais estão sendo
apresentadas como órgãos subordinados à Superintendência
Central de Administração de Materiais. Para corrigir tais
equivocas, propomos, na conclusão deste parecer, as Emendas
nQs 1 e 2.

Conclusão
Pelos motivos expostos, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
700/96 com as Emendas ns 1 e 2, a seguir redigidas.

EMENDA Hp 1
Dê-se aos incisos V-b e XIII-c do art iQ a seguinte
redação;
"Art. l Q - .. ..................
V-b) Diretoria de Treinamento;

XIII-c) Diretoria Operacional;'.
EMENDA Hp 2

Fica o inciso XI-c do art. lQ transformado em inciso XIV.
Sala das Reuniões. 9 de abril de 1996-
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator
- Arnaldo Penna - Ivair Nogueira.

Comissão de Administração Pública
Relatório

Por meio da Mensagem nQ 88/96, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa o Projeto de Lei nQ 700/96, que tem
por objetivo alterar a estrutura orgânica da Secretaria de
Recursos Humanos e Administração e dar outras providências.
Publicada, foi a proposição encaminhada às Comissões de
Constituição e Justiça, de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.
Tramitando em regime de urgência e analisado em reunião
conjunta de comissões, o projeto recebeu, preliminarmente.
da Comissão de Constituição e Justiça parecer pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade,
com as Emendas nQs 1 e 2.
Cabe, agora, a esta Comissão, por força regimental, emitir
parecer quanto ao mérito da matéria.

Fundamentação
O Projeto de Lei nQ 700/96, além de reorganizar a
Secretaria de Recursos Humanos e Administração mediante a
criação, a transformação e a extinção de cargos, extingue o
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Instituto Estadual de Desenvolvimento de Recursos Humanos -
IEDRHU - e vincula á mencionada Secretaria o Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
IPSEMG - e a Minas Gerais Administração e Serviço S.A -
MGS.
Com a extinção do IEDRHU, os cargos de provimento efetivo e
em comissão bem como os atuais servidores ocupantes dos
cargos efetivos e detentores de função pública serão
relotados na Secretaria de Recursos Humanos e Administração.
O órgão que se pretende extinguir tem natureza jurídica de
órgão autônomo, é dotado de autonomia administrativa e
financeira e subordinado á Secretaria de Recursos Humanos e
Administração.
O projeto pretende, ainda, excluir da estrutura orgânica da
referida Secretaria unidades administrativas denominadas
coordenadorjas regionais, o que resultará no enxugamento da
máquina administrativa estatal.
A organização e a estruturação dos órgãos e das entidades
do Executivo é assunto relacionado com o poder
discricionário do Governador do Estado, que, segundo
critérios de conveniência e oportunidade, sempre com
respaldo em lei, pode alterar a estrutura da administração
pública na expectativa de melhor atender ao interesse
coletivo. O administrador público, no desempenho de suas
atividades, deve estar atento aos problemas que interferem
no aparelho burocrático e, quando for o caso, deve tomar as
medidas cabíveis, objetivando a extinção de órgãos e cargos
desnecessários, sem, todavia, comprometer a eficiência do
serviço prestado.
Oportuno é registrar que a permanência, a generalidade e a

eficiência são, entre outros, requisitos do serviço público.
Segundo Hely Lopes Meirelies, "o principio da permanência
impõe continuidade no serviço; o da generalidade impõe
serviço igual para todos; o da eficiência exige atualização
do serviço' ("Direito Administrativo Brasileiro". 16a ed.
São Paulo, Revista dos Tribunais, 1991, P. 294).
Ora, se a permanência é um dos principais requisitos do
serviço público, isso significa que ele não pode ser
interrompido, ainda que o poder público altere a estrutura
de seus órgãos e entidades. Admitir o contrário seria o
mesmo que sacrificar o interesse dos administrados, últimos
destinatários dos serviços prestados pela administração
pública.
No caso em tela, parece-nos que a extinção do IEDHRU, das
12 coordenadorias regionais e dos 94 cargos em comissão não
comprometerá a eficiência do serviço, pois existem outros
órgãos que podem efetivá-lo, sem implicar paralisação das
atividades. Além disso, os servidores efetivos e detentores
de função pública do mencionado órgão serão relotados na
Secretaria de Recursos Humanos e Administração, o que atesta
a existência de elemento humano para a prestação dos
serviços.
Finalmente, ressalte-se que o art. 12 da proposição em

exame pretende vincular o IPSEMG, autarquia subordinada ao
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Governador do Estado, à Secretaria de Recursos Humanos e
Administração. Discordamos do dispositivo em tela, pois a
mencionada autarquia é, tradicionalmente, subordinada ao
Chefe do Poder Executivo, que sobre ela exerce controle.
Assim, entendemos que a mudança de vinculação não é
conveniente nesta oportunidade, até mesmo porque a citada
Secretaria passará a exercer o controle de finalidade da
MGS.
Pelas razões expostas, apresentamos, ao final deste

parecer, a Emenda nQ 3, para concretizar a supressão do art.
12.

Conclusão
Pelos motivos expostos, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei flQ 700/96 com as Emendas ns 1 e 2, apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda flQ 3, a
seguir redigida.

EMENDA NO 3
Suprima-se o art. 12.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente (2 votos) - Arnaldo Penna,
relator - Ajalmar Silva - Simão Pedro Toledo.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, f l, do Regimento

Interno)
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
análise altera a estrutura orgânica da Secretaria de
Recursos Humanos e Administração, extingue o Instituto
Estadual de Desenvolvimento de Recursos Humanos - IEDRHU - e
dá outras providências.
Publicado, foi o projeto encaminhado às Comissões de
Constituição e Justiça, de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para ser examinado
em regime de urgência, nos termos do art. 69 da Constituição
do Estado e do art. 220 do Regimento Interno.
Em exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça

concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da proposição, apresentando as Emendas nçs 1 e 2.
Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela
aprovação da matéria, apresentando a Emenda flQ 3.
Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer, conforme
disposições regimentais.

Fundamentação
A proposição em apreço reestrutura a Secretaria de Recursos
Humanos e Administração, propondo ainda a extinção do atual
órgão autônomo IEDRHu.
Nos termos do art. 66 da Constituição mineira, é matéria de
competência privativa do Governador do Estado a criação,
estruturação e extinção de secretaria de Estado, órgão
autônomo e entidade da administração direta.
A lei orçamentária para 1996 destina à Secretaria de
Recursos Humanos e Administração R$21.207.891,00 e ao IEDRHU
R$1.055.611,00, representando, respectivamente, 0,19% e
0,01% do montante do orçamento fiscal. 0 projeto em tela, em
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seu art. 7, determina que os recursos orçamentários,
financeiros e patrimoniais alocados ao IEDRHU serão
identificados pelas Secretarias da Fazenda, de Planejamento
e Coordenação Geral e de Recursos Humanos e Administração e
transferidos para esta última, por decreto-
Acrescente-se que, com essa incorporação, ficam extintos 94
cargos de provimento em comissão, o que representará uma
diminuição nas despesas correntes da Secretaria de Recursos
Humanos e Administração -
É conhecida a necessidade de enxugamento da máquina

estatal. Essa ação passa necessariamente pela fusão, pela
incorporação e pela extinção de órgãos públicos, permitindo
maior racionalidade e agilidade do Estado na execução de
suas atividades institucionais, um Estado menor representa
decisões melhores e mais econômicas. Tal economia se dá em
duas esferas. A primeira representa uma economia de
estrutura, uma vez que, diminuído o tamanho da máquina
estatal, diminuem os custos operacionais, em especial o
custo de pessoal e o custo de tramitação, a burocracia. A
outra é observada pela criação de um ambiente mais enxuto e,
conseqüentemente, mais ágil, no qual o Poder Executivo terá
mais clareza para visualizar as necessidades da população e
o melhor meio de satisfazê-las. Ademais, o controle dos
gastos públicos pela Assembléia Legislativa, com o auxilio
do Tribunal de contas do Estado, torna-se mais eficiente,
visto que a diminuição dos órgãos a serem fiscalizados
permite um trabalho técnico mais acurado.
Não obstante, apresentamos a Emenda nQ 4, que estabelece

competência à Secretaria de Recursos Humanos e Administração
para a codificação e a identificação de cargos pertencentes
aos quadros de pessoal do Poder Executivo.
Dessa forma, entendemos de bom alvitre a extinção do
IEDRHIJ, como parte integrante do programa de racionalização
administrativa do Poder Executivo, com vistas à
funcionalidade institucional.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 700/96 com as Emendas ns 1 e 2, da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda nQ 3. da Comissão de
Administração Pública, e com a Emenda nQ 4, apresentada por
estaComissão, a seguir transcrita,

EMENDA No 4
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A codificação e a identificação de cargos

pertencentes aos quadros de pessoal do Poder Executivo serão
estabelecidas em resolução do Secretário de Estado de
Recursos Humanos e Administração
Sala das Comissões, 16 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - João Leite, relator -

Ajalmar Silva - Geraldo Rezende - Ivair Nogueira
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

Np 701/96
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Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça,
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária -
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
tela objetiva transformar as Secretarias de Estado do
Trabalho e Ação Social e da Criança e do Adolescente na
Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da
Criança e do Adolescente e dar outras providências.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 21/3/96, a
proposição. Que tramita em regime de urgência com base no
art. 69 da Constituição do Estado, deve ser apreciada em
reunião conjunta das Comissões supracitadas, em conformidade
com o disposto no art. 222, c/c o art. 103, do Regimento
Interno.
Encarregados de examinar os aspectos jurídicos,
constitucionais e legais pertinentes à espécie, passamos a
fundamentar nosso parecer na forma que se segue.

Fundamentação
Por intermédio da Mensagem no 89/96 e valendo-se da
prerrogativa que lhe confere o art. 65 da Constituição do
Estado, o Chefe do Poder Executivo encaminhou a esta Casa o
projeto de lei em apreço, cujo objeto é a fusão das
Secretarias de Estado do Trabalho e Ação Social e da Criança
e do Adolescente e sua transformação na Secretaria de Estado
do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente.
O Estado, no desempenho de suas atribuições, pode prestar
serviços públicos de forma centralizada ou descentralizada.
No primeiro caso, o poder público o faz por meio de seus
próprios órgãos e, no segundo caso, poderá criar outras
entidades (autarquias, fundações públicas, sociedades de
economia mista e empresas públicas) para o alcance de certos
fins.
As Secretarias de Estado são órgãos públicos
despersonalizados, ou seja, são centros de atribuições que
integram a administração direta ou centralizada do Executivo
e se subordinam diretamente ao Governador do Estado. Tais
órgãos são partes componentes da estrutura administrativa do
Estado, e suas funções específicas estão consagradas em lei.
O ordenamento constitucional brasileiro assegura a cada uma
das entidades políticas integrantes da Federação- (União,
Estados, Distrito Federal e municípios) autonomia para a
organização de seus serviços e atividades, observados os
princípios consagrados na Lei Maior. E o que determina o
art. 18, 'caput", da vigente Constituição da República.
Ao propor a fusão das referidas Secretarias, as quais serão
transformadas em um único órgão, bem como a transformação e
• extinção de cargos públicos, o Governador do Estado altera
• estrutura orgânica da administração direta do Poder
Executivo. Nesse ponto, cabe assinalar que o art. 10, IL, da
Carta Política mineira prevê a competência do Estado para
organizar seu governo e administração.



No tocante ao instrumento normativo utilizado para a
disciplina da matéria, o Constituinte mineiro de 1989
enumerou, no art. 61 da mencionada Carta, os assuntos que
dependem de lei em sentido formal, entre os quais se
destacam a criação, transformação e extinção de cargos
públicos e de Secretarias de Estado. Clara está, portanto, a
competência deste parlamento para a apreciação do projeto,
pois as leis formais são as que passam pelo crivo do
Legislativo e, posteriormente, pela sanção do titular do
Poder Executivo.
Quanto ás regras constitucionais atinentes à reserva de
iniciativa, o art. 6€, III, "c" e 'e' 1 da Carta Estadual,
reconhece apenas ao Governador do Estado a competência
privativa para a apresentação de projetos dessa natureza.
Essa prerrogativa não impede, de forma alguma, o direito de
o parlamentar propor emendas, o que é inerente à atividade
parlamentar, desde que o faça dentro dos limites traçados
pela Constituição e pelo Regimento Interno. Nesse ponto, é
oportuno assinalar que o ilustre Ministro do Supremo
Tribunal Federal, Celso de Mello, relator da ADIN nQ 865-0,
ao proferir seu voto sobre assunto relativo ao poder de
emenda, assim se manifestou:
"Trata-se de prerrogativa que, por ser inerente á função
legislativa do Estado, qualifica-se como poder de índole
eminentemente constitucional.
O poder de emendar, nada mais sendo do que uma projeção do
próprio poder de legislar, sofre, em função da matriz
constitucional que lhe confere suporte jurídico, apenas as
limitações definidas no texto da carta Política".
A proposição sob comento enquadra-se no contexto mais amplo

de racionalização da máquina administrativa estatal, uma vez
que reduz o número de órgãos e de cargos públicos. O projeto
prevê a extinção de 71 cargos de provimento em comissão,
constantes no seu Anexo II, e a transformação de 36 cargos,
previstos no seu Anexo III, todos de provimento em comissão.
Os servidores efetivos e os detentores de função pública
das Secretarias em extinção serão absorvidos pela nova
Secretaria, que é a sucessora, para todos os efeitos de
direito, dos órgãos que se pretende fundir. Assim, todos os
contratos, convênios e acordos celebrados pelas atuais
Secretarias de Estado do Trabalho e Ação Social e da Criança
e do Adolescente serão transferidos para a futura
Secretaria, que absorverá também o patrimônio, os bens e as
dotações orçamentárias.
Finalmente, pode-se verificar a nítida adequação e
compatibilidade entre o projeto de lei em análise e os
dispositivos constitucionais a ele pertinentes,
principalmente no tocante ao instrumento normativo utilizado
e à iniciativa do Poder Executivo para a disciplina da
matéria. Assim, inexiste óbice jurídico que comprometa a
regular tramitação do projeto no âmbito desta Casa
Legislativa.

Conclusão
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Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ
701/96 na forma apresentada.
Sala das Comissões. 9 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator
- Arnaldo Penna - Ivair Nogueira.

Comissão de Administração Pública
Relatório

o projeto de lei em epígrafe é de autoria do Governador do
Estado e objetiva transformar as Secretarias de Estado do
Trabalho e Ação Social e da Criança e do Adolescente na
Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da
Criança e do Adolescente.
Tramita a matéria em regime de urgência, por solicitação do

Chefe do Poder Executivo, consoante o disposto no art. 69 da
Constituição mineira, devendo ser apreciada em reunião
conjunta de comissões, nos termos dos arts. 220 e 222 do
Regimento Interno.

Fundamentação
A transformação das Secretarias de Estado do Trabalho e
Ação Social e da Criança e do Adolescente na Secretaria de
Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente insere-se no programa de racionalização da
máquina administrativa, implementado pelo Governo do Estado.
Observa-se, pelos termos do projeto, o propósito de se
constituir uma nova estrutura, ainda menos burocratizada,
para o atendimento das atividades-fim do novo órgão a ser
criado, unificando-se o desenvolvimento dos programas
relacionados ao trabalhador, à assistência social, á criança
e ao adolescente.
A supressão dos níveis de hierarquia e, conseqüentemente,
de inúmeros cargos, trará, com certeza, maior agilidade na
consecução dos objetivos da nova pasta e possibilitará a
economia dos recursos orçamentários a serem dispendidos nas
at i vidades daquela Secretaria.
E oportuno salientar, ainda, que a aprovação da proposta em
tela não implicará interrupção dos programas já em
desenvolvimento sob orientação dos órgãos que passam a
constituir a Secretaria de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente.
A constituição de comissão, prevista no art. 14 do projeto
de lei em questão, para viabilizar a transferência para a
nova pasta, tanto do pessoal quanto do património, dos bens,
das dotações orçamentárias e dos contratos celebrados pelos
órgãos a serem extintos, garantirá a continuidade dos
programas em andamento, sem qualquer prejuizo para a
administração pública ou para a população beneficiária dos
serviços prestados.
Entendemos necessária, entretanto, a apresentação das

emendas transcritas a seguir, que têm o propósito exclusivo
de tornar mais adequado o texto original no que diz respeito
aos objetivos e à terminologia dos órgãos previstos na
estrutura orgânica da nova Secretaria. Além disso,
entendemos conveniente a supressão do inciso V. 'a'.4 do art.



4Q do projeto, correspondente à Diretoria de Pesquisa,
Documentação e Divulgação. Em decorrência da exclusão do
referido órgão, o número de cargos de Assessor II
transformado em Diretor 1, constante no Anexo III, passa a
ser de três.

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

Lei nQ 701/96 com as Emendas ns 1 a 4, a seguir redigidas:
EMENDA No 1

Dê-se ao inciso V do art. 3Q a seguinte redação:

V - promover o desenvolvimento de programas, projetos e
ações relativas 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'."

EMENDA No 2
Dê-se aos incisos III, 'b'; V,"5'.2 e V, "b".4 do art. 4Q a

seguinte redação:

III-b - Diretoria Operacional;
V.1b.2 - Diretoria de Orientação ao Trabalho;
V.1b.4 - Diretoria de Emprego e Renda"."

EMENDA No 3
Acrescente-se onde convier:
Os incisos 1 e II do 1Q do art. BQ da Lei nQ 10.501, de
17 de outubro de 1991, modificados pelo art. 18 da Lei nQ
11.819, de 31 de março de 1995, passam a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 8 - ..

l Q - . .
- Secretaria Adjunta do Trabalho;

II- Secretaria Adjunta de Assistência Social, da Criança e
do Adolescente;".

EMENDA No 4
Suprima-se o inciso V. "a".4 do art. 4Q, alterando-se para 3
(três) o número de cargos de Assessor II transformado em
Diretor 1, constante no Anexo III.
Sala das Comissões, 16 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Simão Pedro Toledo - Elbe Brandão.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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

epigrafe 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.
Publicado, foi o projeto encaminhado às Comissões de
Constituição e Justiça,- de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para ser examinado
em regime de urgência, nos termos do art. 69 da Constituição
do Estado e do art. 220 do Regimento Interno.
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Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da proposição. Em seguida, a Comfssão de
Administração Pública opinou pela aprovação da matéria,
apresentando-lhe as Emendas flQS 1 a 4.
Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer, conforme

disposições regimentais.
Fundamentação

A matéria em apreço propõe a fusão de duas Secretarias de
Estado, a Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social -
SETAS - e a Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente
- SECA -, transformando-as em uma única: a Secretaria de
Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente.
Nos termos do art. 66 da Constituição mineira, é matéria de

competência privativa do Governador do Estado a criação, a
estruturação e a extinção de Secretaria de Estado, órgão
autônomo e entidade da administração indireta.
Os arts. 13 e 14 do projeto em tela tratam da repercussão
financeiro-orçamentária da proposição. O art. 13 dispõe que
a Secretaria que está sendo criada 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. Na lei orçamentária vigente, a
dotação orçamentária aprovada para a SETAS foi de
R$44.220.517,00 e a aprovada para a SECA foi de
R$11.787.804,00. O art. 14 prevê a constituição de uma
comissão de trabalho para identificar 05 recursos
orçamentários, financeiros, o patrimônio e a proposta de sua
utilização, conforme os objetivos da nova Secretaria. Tal
comissão terá o prazo de 60 dias para apresentar relatório
em que estejam definidas as diretrizes de implantação e
operacionalização da nova Secretaria.
Releva ainda notar que, com a criação da nova Secretaria,

71 cargos públicos de provimento em comissão serão extintos,
representando uma economia para os cofres públicos.
Finalmente, convém lembrar que todo aumento de despesa em
virtude da criação e atuação de nova Secretaria deverá
ocorrer mediante a abertura de créditos adicionais às
dotações orçamentárias existentes, consoante a legislação em
vigor, em especial a Lei 

no 4.320, de 1964
Conclusão

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

no 701/96 com as Emendas nos 1 a 4, da Comissão de
Administração Pública.
Sala das Comissões, 16 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - João Leite, relator -

Ajalmar Silva - Ivair Nogueira - Geraldo Rezende.
PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 710/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Marcos Nelênio, o projeto de lei em

análise tem por objetivo tornar Obrigatória a publicação de
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relação dos devedores de multas por poluição e degradação
ambiental. -
Publicada em 2213196, foi a proposição distribuída a esta
Comissão para ser analisada preliminarmente quanto aos
as pectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
nos termos ao art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em tela tem por objetivo especifico compelir o
Poder Executivo a publicar anualmente, no dia 5 de junho,
através da Imprensa Oficial, sem prejuízo de sua divulgação
em outros meios de comunicação, a relação dos
estabelecimentos comerciais e industriais que, nos 12 meses
anteriores a essa data, tenham sido multados por poluição ou
degradação do meio ambiente.
A matéria se insere no rol das competências comuns da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
conforme prescreve o art. 23, VI, da Carta Republicana. Por
sua vez, o aru 214 da Constituição mineira, ao dispor que
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, por ser considerado bem comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impõe ao Estado e á
coletividade o dever de defendê-lo e conservá-lo para
gerações presentes e futuras. Dessa maneira, a publicação
dos nomes dos poluidores nos moldes propostos é mais um
instrumento que irá permitir à população exercer maior
controle sobre atividades comerciais e industriais lesivas
ao meio ambiente.
Apesar de não haver nenhum óbice no que tange a iniciativa
parlamentar para deflagrar o processo legislativo, o projeto
necessita de reparo. Com efeito, não se fez a ressalva dos
casos em que os administrados recorreram das penalidades. A
decisão definitiva, nesses casos, ainda não foi proferida,
no âmbito da administração pública, o que poderia ensejar
indenização por dano moral. Para sanar esse vicio,
apresentamos, na conclusão deste parecer, a Emenda ng 1.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n
710/96 com a Emenda ng 1, a seguir redigida.

EMENDA No 1
Acrescente-se, no art. l Q, o seguinte
"Art. l - . . ...................................
f 4Q - Para efeito do que dispõe este artigo, considerar-

se-á apenas a multa aplicada após decisão administrativa
definitiva.".
Sala das Comissões, 16 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira, relator -

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

No 711/96
Comissão de constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Marcos Helênio, o projeto de lei em
análise dispõe sobre a publicação de relação de servidores
cedidos a entidades de-classe. -
Publicada no "Diário do Legislativo" de 22/3/96, foi a

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

Fundamentação
O projeto sob análise objetiva tornar obrigatória para a

administração pública do Estado a publicação anual do rol
dos servidores e empregados públicos colocados à disposição
de entidades classistas e profissionais.
A Constituição Federal, nos arts. 18 e 25 a 28, assegura
autonomia aos Estados-membros, outorgando-lhes capacidade de
auto-organização, autolegislação, autogoverno e auto-
administração, observados apenas os princípios e os comandos
consagrados no Texto Maior. Destarte, no que tange
especificamente à sua organização administrativa, os Estados
podem adotar as normas que entenderem convenientes, desde
que não conflitantes com aquelas inscritas nos arts. 37 a 41
da Carta da República.
o "caput" do mencionado art. 37 consigna princípios de
observância cogente nas atividades estatais, entre eles o
principio da publicidade, que impõe à administração manter
plena transparência em suas ações.
Examinando o projeto em tela à luz desses preceitos
básicos, concluímos que, do ponto de vista formal,
especificamente quanto à competência do legislador ordinário
do Estado, não se apresentam quaisquer óbices, uma vez que a
matéria versada está inserida nos limites da capacidade de
auto-administração estadual- Ainda pelo prisma da
constitucionalidade formal, também não se deparam vícios
quanto à autoria, pois, nesse caso, não incide o princípio
da iniciativa reservada. Sob o aspecto material, verifica-se
que, em sua essência, a proposição contempla medida tendente
a conferir maior consistência ao postulado da publicidade,
no âmbito do Estado, estando, portanto, perfeitamente
conforme com o Texto Maior.
Entretanto, hão de ser feitos alguns reparos.
Quanto ao "caput" do art. lg, observamos que, para que a
norma que se pretende editar venha realmente possibilitar ao
público o acompanhamento da cessão de servidores e
empregados públicos a entidades de classe, faz-se necessária
a delimitação de um período dentro do qual, anualmente, o
Estado deverá proceder à publicação desejada. De outra
parte, como se sabe, a administração pública compõe-se de
órgãos e entidades integrantes do Executivo, do Legislativo
e do Judiciário. Dessa forma, quando o projeto estatui que a
publicação anual da relação dos servidores cedidos se fará
por determinação do Poder Executivo, está desconsiderando a
independência dos Poderes, em decorrência da qual a
publicação relativa a cada um deles deverá realizar-se
apenas pelos respectivos órgãos máximos. Outrossim, é cediço
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que as fundações integram a administração indireta, a qual
se compõe, ainda, das autarquias, das empresas públicas e
das sociedades de economia mista. Assim, quando o projeto
alude a "administração direta, indireta ou fundacional",
corno se essas duas últimas expressões fossem equivalentes,
incide em incorreção terminolãgica. Ademais, o projeto
contém referência simultânea a sindicato e entidade de
classe. Ocorre que os sindicatos caracterizam espécie de
entidade de classe, e, portanto, a alusão ao gênero dispensa
a menção da espécie.
No parágrafo único do art. lQ, determina-se a publicação da

remuneração, inclusive gratificações, do servidor cedido. A
boa doutrina ensina que o principio da publicidade veda o
"ocultamento aos administrados dos assuntos que a todos
interessam". (Celso Antônio Bandeira de Mello. in Elementos
de Direito Administrativo", p. 61) A nosso ver, a
explicitação do quanto este ou aquele servidor público ou
empregado recebe não constitui assunto que se possa
qualificar como do interesse de todos. Diversa seria a
hipótese se se tratasse de dar publicidade ao valor do
vencimento e das vantagens correspondentes aos cargos
mantidos com recursos públicos, no plano genérico. Mas não é
o caso.
Por essas razões, apresentamos, ao final, o Substitutivo n

Conclusão
Pelo exposto, concluimos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n
711/96 na forma do Substitutivo nQ 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Ng 1
Dispõe sobre a publicação de relação dos servidores e dos
empregados públicos estaduais cedidos a entidades
profissionais e de classe.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Os Poderes do Estado publicarão, anualmente, no

mês de fevereiro, no órgão oficial de imprensa, relação dos
servidores e dos empregados públicos das administrações
direta e indireta colocados á disposição de entidades
profissionais e de classe.
Parágrafo único - Na relação a que se refere o "caput"

deste artigo, constarão:
- nome completo do servidor e nome do órgão ou da

entidade de origem e situação funcional
II - nome da entidade a que o servidor ou o empregado foi

cedido;
III - justificativa da cessão.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. a - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira, relator -

Simão Pedro Toledo - Arnaldo Perna.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

No- 712/96
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olivia, o projeto de lei em
análise objetiva declarar de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Martinho Campos,
com sede no Município de Martinho Campos.
Publicado em 22/3/96, o projeto foi enviado a esta Comissão
para exame preliminar, em atendimento às determinações
regimentais contidas nos arts. 195 e 103, V, 'aU.

Fundamentação
A APAE de Martinho Campos é uma entidade que visa
unicamente à assistência social, está em pleno e regular
funcionamento há mais de dois anos e cumpre suas finalidades
estatutárias.
Os membros de sua diretoria são pessoas idôneas que nada

percebem pelos nobres trabalhos prestados.
Encontra-se a instituição, portanto, de acordo com os
requisitos estabelecidos pela Lei flQ 5.830, de 6/12/71.
Entretanto, por motivos de ordem técnico-legislativa,
apresentamos a Emenda flQ 1 ao projeto.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ
712/96 com a Emenda nQ 1, apresentada a seguir.

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

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Martinho Campos,
com sede no Município de Martinho Campos."
Sala das Comissões, 16 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator
- Arnaldo Penna - Ivair Nogueira.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 714/SE

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Projeto
de Lei nQ 714/96 requer seja declarada de utilidade pública
a Associação do Hospital São Francisco, com sede no
Município de Cabo Verde.
Publicado em 23/3/96, veio o projeto a esta Comissão para

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

Fundamentação
A vista da documentação juntada ao processo, verifica-se
que a instituição atende às exigências estabelecidas pela
Lei nQ 5.830. de 6/12/71, que dispõe sobre os requisitos
para declaração de utilidade pública de entidades.
Nada há, pois, que impeça a normal tramitação do projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
714/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 16 de abril de 1996.
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Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator

- Arnaldo Penna - Ivair Nogueira. -
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

Np 722/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em

tela tem por objetivo declarar de utilidade pública o Centro
Espirita Pai Joaquim de Aruanda, com sede no Município de
Brumadinho.
Publicada a proposição em 29/3/96, de conformidade com
Regimento Interno, compete a esta Comissão examiná-la
preliminarmente, atendo-se aos seus aspectos jurídico,
constitucional e legaL

Fundamentação
A entidade analisada encontra-se em funcionamento há mais
de dois anos, não tem fins lucrativos e os membros de sua
diretoria são pessoas idôneas, que não percebem remuneração
pelos cargos que exercem.
A documentação juntada ao processo cumpre os requisitos
estabelecidos pela Lei n 5.830, de 6/12/71, que prevê a
declaração de utilidade pública de entidades.
Assim, não encontramos óbice que impeça a tramitação da

matéria.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
722/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 16 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo. relator
- Arnaldo Penna - Ivair Nogueira.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 734/96

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

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado enviou a esta Casa, por meio da
Mensagem nQ 96/96, o projeto de lei em epígrafe, que
objetiva autorizar o Poder Executivo a doar imóvel à
Fundação Marianense de Educação da Arquidiocese de Mariana.
Publicada no "Diário do Legislativo de 10/4/96, a
proposição, que tramita em regime de urgência devido a
solicitação do Governador, foi enviada a esta Comissão e à
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber
parecer em reunião conjunta-
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 autorização ao
Poder Executivo para doar imóvel à Fundação Marianense de
Educação da Arquidiocese de Mariana. O imóvel, constituído
de terreno e prédio, havia sido doado ao Estado pelo Pe.
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José de Oliveira, para funcionamento de uma escola, encargo
esse cumprido até que a crescente demanda do ensino exigisse
novas instalações. -
Estando atualmente ociosos o prédio e o terreno, Dom
Luciano Mendes de Almeida manifestou interesse pelo imóvel
para aí instalar obras sociais em proveito da comunidade
local.
O crivo autorizativo desta Casa para a doação do bem
público em questão vem atender ao que dispõem o art. 18 da
Constituição do Estado e a Lei Federal ng 8.666, de 21/6/93,
que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição da República
e que estabelece normas gerais sobre licitação e contratos
da administração pública, condicionando em seu art. 17, 1, a
alienação de bens imóveis à existência de interesse público
justificado.
Analisando a propositura em questão, concluímos que o uso
de imóvel ocioso do Estado para desenvolvimento de ações de
assistência social que beneficiarão a comunidade local
atende ao disposto no art. 17, 1, da supracitada lei.
Entretanto, poder-se-ia questionar a doação de bem público
para uma entidade privada. A norma contida no art. 17, 1,
"b", da referida lei restringiu a doação de bens imóveis
apenas para órgãos ou entidades da administração pública,
vedando-a para particulares.
Sobre o assunto e por se sentir tolhido em sua autonomia, o
Governo do Estado do Rio Grande do Sul impetrou ação direta
de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal e
teve deferido o pedido da liminar para suspender, até a
decisão final sobre o processo, a eficácia da expressão
'permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da
administração pública', contida na alínea 'b" do inciso 1 do
art. 17 da Lei nQ 8.666, de 21/6/93.
Os efeitos dessa decisão atingem os Estados, o Distrito
Federal e os municípios, fazendo prevalecer no ãmbito do
Estado a Lei nQ 9,444, de 1987, no que se refere às doações
de imóveis da administração pública a particulares, e o art.
18 da Constituição mineira.
Em face do exposto, afirmamos poder o Estado doar o imóvel
à Fundação Marianense de Educação da Arquidiocese de
Mar i ana.
Além disso, acreditamos que a perda patrimonial do Estado
será amplamente compensada pelos relevantes benefícios
advindos da propositura.
Assim, o projeto de lei em epigrafe coaduna-se com os
princípios constitucionais e legais.
Entretanto, faz-se mister apresentar emenda à proposição
para melhor adequá-la às exigências de nosso ordenamento
jurídico e às da técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
734/96 com a Emenda ng 1, redigida a seguir.

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

Fundação Marianense de Educação da Arquidiocese de Mariana
imóvel constituido por terreno, com prédio de 2 andares, com
área de 1.375m2 (mil trezentos e setenta e cinco metros
quadrados), situado no Municipio de Dores do Turvo, na Praça
Cônego Agostinho José de Rezende, confrontando, pela frente,
numa extensão de 20m (vinte metros), com a Praça Cônego
Agostinho José de Rezende; pelo lado direito, numa extensão
de SOm (trinta metros), com o patrimônio da Paróquia de
Dores do Turvo; pelo lado esquerdo, numa extensão de 62m
(sessenta e dois metros), com o adro da igreja matriz dessa
Paróquia; pelos fundos, numa extensão de SOm (trinta
metros), também com o patrimônio dessa Paróquia, conforme
registro nQ 5.417, a fls. 107 do livro S-G do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Senador Firmino.".
Sala das Comissões, 16 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em análise
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel á Fundação
Marianense de Educação da Arquidiocese de Mariana.
Publicado, foi o projeto enviado às Comissões de
Constituição e Justiça e a esta Comissão, para deliberação
em reunião conjunta e em regime de urgência.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça

emitiu parecer pela juridicidade, pela constitucional idade e
pela legalidade da matéria, apresentando a Emenda flQ 1.
Compete, agora, a esta Comissão emitir parecer sobre o
projeto, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, X, "d", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Trata-se de autorização para doação de imóvel constituido
de um prédio de 2 andares e respectivo terreno, medindo
1.375,00m2, onde funcionava uma escola estadual e que hoje,
após desativada a antiga escola, encontra-se ocioso.
Do ponto de vista financeiro-orçamentário, a proposição em

apreço, aperfeiçoada com a referida emenda, não encontra
óbice à sua aprovação, por não acarretar nenhum ônus para os
cofres do Estado, nem acréscimo de despesa na lei
orçamentária anual.
A perda patrimonial é justificada pelo relevante fim
social, pois a destinação pretendida pelo donatário para o
imóvel é a instalação de obras sociais em proveito da
comunidade local.
Conforme certidão anexa, o bem, que era de propriedade da
Arquidiocese de Mariana, foi transferido para o patrimônio
estadual, não sendo prevista a chamada cláusula de reversão.
Assim, a alienação desse bem imóvel far-se-á por doação,
conforme dispõem o art. 17 da Lei Federal nQ 8.666, de
21/6/93, e o art. 18 da Constituição do Estado, exigindo-se
para tal a avaliação prévia e a autorização legislativa.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 734/96 com a Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição
e Justiça. -
Sala das Comissões, 16 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Miguel Martini, relator -
Geraldo Rezende - Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
No 244/95

Comissão de Defesa Social
Relatório

De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei
em tela objetiva dar a denominação de Detetive Elder
Desmoulins de Oliveira ao imóvel onde se acham instaladas a
Delegacia de Policia e a Cadeia Pública do Municipio de
Santa Maria do Suaçui.
Aprovado em lQ turno, retorna o projeto a esta Comissão,
para receber parecer em 2Q turno, nos termos do art. 196,
"caput", do Regimento Interno.

Fundamentação
Justa e oportuna é a homenagem póstuma prestada ao Detetive
Elder Desmoulins de Oliveira ao se dar o seu nome à
Delegacia de Policia e à Cadeia Pública do Município de
Santa Maria do Suaçuí.
Profissional exemplar, cumpridor do seu dever e dedicado à

árdua função de policial civil, o Detetive Elder Desmoulins
de Oliveira prestou relevantes serviços à METROPOL e recebeu
menções elogiosas comprovadas em sua ficha funcional,
principalmente devido a sua coragem, competência e a seu
espirito de cooperação.
Conseqüentemente, ê justo dar o seu nome ao aludido prédio,
pois, dessa forma, permanecerá para a posteridade o exemplo
por ele deixado a todos os companheiros de profissão.

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

244/95 no 2Q turno.
Sala das Comissões, 16 de abril de 1996.
Paulo Schettlno, relator.

PARECER PARA O 2p TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 622/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em
tela objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro Fonte Grande, i, 2a e 3a Seções -
ASCODEFONTE -, com sede no Município de Contagem.
Aprovado o projeto no lQ turno, com a Emenda nQ 1, cabe a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2Q turno, nos termos regimentais.
Em obediência ao que determina o art. 196 do Regimento
Interno, elaboramos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
A referida Associação tem como objetivo principal a

conservação e a defesa do meio ambiente, bem como a luta por
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melhores condições de vida da comunidade. Para tanto,
promove atividades cívicas, recreativas e culturais,
encontros, palestras e debates, prestando também assistência
às famílias desamparadas.
O trabalho da entidade é voltadopara a conscientiação das
pessoas, principalmente quanto à questão ecológica e ao
movimento natural do espirito humano em busca de harmonia.

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

Lei ng 622/95 no 2g turno, na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 16 de abril de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator

Redação do Vencido no 1Q Turno
PROJETO DE LEI No 622/95

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do
Bairro Forte Grande, la, 2a e 3 Seções - ASCODEFONTE -, com
sede no Município de Contagem.
À Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro Fonte Grande, l, 2a e 3a Seções -
ASCODEFONTE -, com sede no Município de Contagem-
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

o
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 19 DE ABRIL DE 1996

ATAS -

ATA DA 13B9 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 17 DE ABRIL DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús,
- Wanderley Ávila e Antônio Júlio

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Oficio nQ 19/96, do
Presidente do Tribunal de Contas; ofícios e cartão -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ns 755 e
756/96 - Requerimentos nQs 1.257 a 1.270/96 - Requerimento
do Deputado Gilmar Machado - Comunicações: Comunicações da
Comissão de Educação e dos Deputados Péricles Ferreira e
Biiac Pinto - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Wanderiey Ávila, Diizon Meio, Carlos Pimenta, Raul Lima
Neto, Ronaldo Vasconcellos e Eibe Brandão - Registro de
presença - aa PARTE (ORDEM DO DIA): 1g Fase: Abertura de
inscrições - Leitura de comunicações apresentadas -
Requerimentos: Renovação da votação do requerimento do
Deputado Miguei Martini; aprovação; verificação de votação;
inexistência de número regimental para votação; anulação da
votação; questão de ordem; chamada de recomposição de
quorum; existência de número regimental para votação;
renovação da votação do requerimento do Deputado Miguel
Martini; aprovação - Requerimento do Deputado Durval Angelo;
rejeição - Requerimento do Deputado Paulo Schettino;
discursos dos Deputados Durval Angelo, Gilmar Machado e
Marco Régis; aprovação - Requerimento nQ 943/95; aprovação
na forma do Substitutivo nQ 1 - Requerimentos ns 985/95 e
990/96; aprovação - 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Discussão e votação de proposições: Requerimento do Deputado
Gilmar Machado; aprovação - Votação, em turno único, do
Projeto de Lei flQ 650/96; designação do relator; emissão de
parecer pelo relator; requerimento do Deputado Bonifácio
Mourão; deferimento; requerimento do Deputado Romeu Queiroz;
aprovação; discurso do Deputado Marcos Helênio; votação do
Substitutivo no 3, salvo emendas e destaques; aprovação;
prejudicial idade dos Substitutivos flQ5 1 e 2; votação das
Emendas ns 1 a 6; rejeição; votação das Emendas ngs 7 a 10;
rejeição; votação da Emenda nQ 11; rejeição; votação da
Emenda nQ 12; aprovação; votação da Emenda ng 13; rejeição -
Votação, em turno único, do Projeto de Lei nQ 649/96;
questão de ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem à reunião os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio -
Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior -
Aimir Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto
- Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos



Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon 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 - 1-lely Tarquinio - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide - João
Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira
- Jorge 1-lannas - 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 Schettino - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão
Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - 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.

1 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

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

OFICIOS
Ng 19/96, do Sr. Flávio Régis Xavier de Moura e Castro,
Presidente do Tribunal de Contas do Estado, encaminhando o
parecer prévio sobre o balanço geral do Governo do Estado no
exercício de 1995. (- Anexe-se à Mensagem nQ 85/96.)
Do Sr. Epaminondas Fulgêncio Neto, Procurador-Geral de

Justiça do Estado, encaminhando, em atenção a requerimento
do Deputado Durval Angelo, a relação dos candidatos no
concurso de remanejamento.
Do Sr. João Heraldo Lima, Secretário da Fazenda,
comunicando a impossibilidade de realização de apurações
sobre os índices de VAF dos municípios emancipados em 1995-
(- À CPI - VAF.)
Do Sr. Eduardo Lopes Tomich, Prefeito Municipal de Pedra

Azul, solicitando a construção de uma barragem de acumulação
de água no município, tendo em vista a seca que atinge
aquela região.
Do Sr. Edvar Azarias de Oliveira, Prefeito Municipal de
Coqueiral, solicitando da Casa que interceda junto às
autoridades responsáveis com vistas à rejeição de proposta
de emenda à Constituição que dá nova disciplina à aplicação
dos 25% da receita tributária e transferências, em educação,
sob responsabilidade dos municípios.
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Do Sr. Patrus Ananias de Sousa, Prefeito Municipal de Belo
Horizonte, convidando o Presidente desta Casa a integrar o
conselho consultivo que terá como objetivo preparar e
celebrar os 100 anos desta Capital
Do Sr. João Batista Oliveira, Presidente da Câmara

Municipal de Araporã, informando o retorno a essa Câmara dos
Vereadores Deguirnar Vieira de Faria e Luiz Carlos Guerino,
que estavam licenciados para ocupar cargos no Executivo, e o
afastamento dos suplentes Maria Aparecida Alves e Wirmondes
Gomes Martins.
Do Sr. Gilmar de Castro Hora, Secretário Municipal de

Turismo de Formiga, informando sua nomeação para esse cargo
e colocando essa Pasta à disposição desta Casa.
Do Sr. Luiz Fernando Alves, Secretário Municipal da Fazenda
de Araguari, informando que a apuração do índice VAF foi
realizada, no período de 1989 a 1992, pela empresa Deita
Auditores Associados 5. O: e, a partir de 1994, pela empresa
ASC Informática Ltda. (- A CPI do VAF.)
Do Sr. Paulo Roberto Henrique, Presidente do Sindicato da
Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais -
SINDUSCON-MG -, encaminhando cópia do oficio enviado ao
Deputado Durval Angelo, no qual são esclarecidos os itens
fundamentais para a correta compreensão do custo unitário
básico de construção. (- A Comissão de Defesa do
Consumidor.)
Do Sr. Welfare Joele Pinto. Presidente da Associação
Mineira das Distribuidoras de Valores - AMDIVAL -,
informando a composição da diretoria dessa associação,
eleita em 22/3/96.
Da Sra. Maria Lacombe Camargo, Vice-Presidente Executiva da
Obra Social Leste-Um O SOL, convidando o Presidente desta
Casa para a Exposição Cerâmica e Tecnologia do Vale do
Jequitinhonha. 

CARTÃO
Do Sr. José Joaquim Benfica, Presidente do Tribunal de
Justiça Militar do Estado, agradecendo convite para
participar do ciclo de debates sobre legislação eleitoral.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - A Mesa passa a
receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI No 755/96

Torna obrigatória a veiculação de esclarecimentos sobre o
seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos
automotores em vias terrestres, no verso dos bilhetes de
passagem dos ônibus das linhas intermunicipais
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - E obrigatória a veiculação de esclarecimentos
sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por
veículos automotores em vias terrestres, no verso dos
bilhetes de passagem dos ônibus das linhas intermunicipais.



Parágrafo único - Constarão obrigatoriamente dos
esclarecimentos de que trata este artigo as indenizações
asseguradas aos usuários por força da Lei nQ 6.194, de
19/2/74, em caso de acidente.
Art. 2ç - As empresas de ônibus concessionárias de linhas
intermunicipais terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias
para o atendimento do disposto nesta lei.
Art. S - Cabe ao Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MG - a fiscalização do
estabelecido nesta lei.
Art. 4g - O não-cumprimento das disposições desta lei
sujeitará a empresa concessionária de linha intermunicipal
ao pagamento de multa em favor do órgão concedente, no valor
correspondente a 100 (cem) UFIRs.
Art. Sg - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de março de 1996.
Ajalmar Silva
Justificação: A imprensa tem alertado o leitor, com
insistência, a respeito da desinformação do usuário de
veículos automotores em vias terrestres no que se refere ao
seguro obrigatório de danos pessoais. A desinformação chegou
a tal ponto que o Sindicato dos Corretores de Seguros, por
meio da midia, tem procurado esclarecer a população sobre o
seguro obrigatório e sobre os direitos assegurados aos
passageiros em caso de acidente.
No caso especifico do transporte coletivo intermunicipal, o

usuário não tem nenhuma informação quanto aos seus direitos
e, por Isso, muitos deixam de receber, junto às seguradoras,
as importâncias que lhe são devidas.
O que se pretende com esta proposta é obrigar as empresas
concessionárias a veicularem, nos bilhetes de passagem, os
esclarecimentos sobre os direitos do usuário.
A impressão dos mencionados esclarecimentos no verso das
passagens possibilitará ao usuário fácil acesso .a
importantes informações de seu interesse.
Pelo alcance social desta proposta, conto com o apoio de

meus ilustres pares para a sua aprovação.
- 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 756196
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Santa

Inês, com sede no Município de Betirn.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Creche

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

publicação.
Art. Sg - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Glycon Terra Pinto
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Justificação: A Creche Comunitária Santa Inês, fundada em
1987, é entidade dedicada à filantropia que presta serviços
educacionais e assistenciais ao menor, acolhendo e abrigando
em regime de semi-internato filhos de mães que trabalham
fora em tempo integral. Desenvolve programas e ministra
cursos, valorizando todas as iniciativas que visem promover
a integração sociocomunitária das famílias menos
favorecidas.
Por cumprir seus objetivos estatutários, torna-se a
instituição merecedora do titulo declaratõrio 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
NQ 1.267/96, do Deputado Dilzon Meio, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
instalação de uma agência do BEMGE nos municípios recém~
criados. (- A Comissão de Administração Pública.)
NQ 1.258/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Apóstolos da Liberdade, localizada no Município de
São Sebastião do Paraíso, por seus 29 anos de existência.
NQ 1.259/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Esforço e Trabalho, localizada no Município de
Patos de Minas, por seus 18 anos de existência.
NQ 1.260/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Rui Barbosa, localizada no Município de São
Lourenço, por seus 42 anos de existência.
NQ 1.261/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica União Cosmopolita, localizada no Município de Ponte
Nova, por seus 100 anos de existência.
Np 1.262/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Vigilantes da Arte Real, localizada nesta Capital,
por seus cinco anos de existência.
NQ 1.263/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Arte Real, localizada nesta Capital, por seus oito
anos de existência. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)
NQ 1.264/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Paz e Amor, localizada nesta Capital, por seus 48
anos de existência.
NQ 1.265/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Aurora do Progresso, localizada no Município de
Grão-Mogol , por seus 22 anos de existência.
NQ 1.266/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
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Maçônica Leões da Fraternidade, localizada nesta Capital,
por seus 17 anos de existência. -
NQ 1.267/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Luz, Triunfo da Verdade, localizada no Município de
Carmo do Paranaíba, por seus 14 anos de existência.
No 1.268/96. do Deputado Marcélo Cecê, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr.
Waldemar Domas Pereira, Superintendente do CIEE, por sua
brilhante gestão nesse órgão-
No 1.269/96, da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer, solicitando seja formulado apelo á
Secretária da Educação com vistas ao reexame do ato de
exoneração da Sra. Petrina Andréia Meireles Minelli da
direção da Escola Estadual Francisco Sales. (- Distribuídos
á Comissão de Educação.)
NQ 1.270/96, do Deputado Sebastião Navarro Vieira,

solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com vistas à
pavimentação asfáltica da rodovia que liga Guaxupé a Bom
Jesus da Penha. (- A Comissão de Administração Pública.)
- E também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado

Gilmar Machado.
COMUNICAÇÕES

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão
de Educação e dos Deputados Péricles Ferreira e Bilac Pinto.

Oradores Inscritos
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wanderley

Ávila.
O Deputado Wanderley Ávila - Sr. Presidente, demais membros
da Mesa, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, hoje é um dia
triste, muito triste para os piraporenses. Há dois anos
perdemos o inesquecível José Raimundo Gitirana, Vice-
Prefeito na minha gestão e Prefeito que me sucedeu na
administração de Pirapora.
José Raimundo se foi e parece que levou com ele a esperança

de melhores dias para o povo de Pirapora, cidade onde nasceu
e para a qual, quer como cidadão, quer como homem público,
emprestou toda a força do seu talento a fim de torná-la cada
vez melhor. Ele soube dar prosseguimento aos nossos
projetos. Lamentavelmente, os planos que tínhamos para
Pirapora foram interrompidos pela administração atual.
São tantos os desmandos do atual Governo que ao povo resta
lamentar, cabisbaixo, o inexorável fim de tudo aquilo que
era orgulho da cidade. Que é feito das festas e do seu
famoso carnaval, considerado até então um dos mais animados
do interior de Minas? Que é feito das suas praias, outrora
limpas e bem cuidadas, que levavam à cidade turistas do
Brasil inteiro?
Seu distrito industrial estagnou e não foi capaz de atrair
novos investimentos. O comércio, rico e diversificado nos
bons tempos, passa hoje por uma crise sem precedentes. A
saúde pública pede socorro. A educação é um quadro negro.
Nada, absolutamente nada foi realizado pela administração
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municipal que pudesse representar progresso e melhoria nas
condições de vida do povo de Pirapora. Ao contrário, nossa
gente assiste estarrecida à edificação do caos. Onde está a
esperança de melhores dias descortinados para a cidade que
construía, com um trabalho sério, um futuro cada vez melhor?
O povo de Pirapora cansou-se de tantas perguntas sem
respostas, de tantos problemas sem solução. Abismado,
presencia o segundo município mais importante do Norte de
Minas, dono de uma forte economia, tornar-se insolvente em
seus compromissos financeiros e ficar sem recursos para
investimentos na área social
Os alunos das escolas municipais, em 1995, perderam o ano
escolar e a grande maioria arrisca-se a perder também este
ano, pois não conseguiu ser absorvida pela rede estadual de
ensino. São crianças pobres que não podem freqüentar escolas
particulares, principalmente os filhos dos funcionários da
Prefeitura, pois estes não recebem seus salários há doze
meses.
A questão salarial é outro ponto que merece nossa reflexão.
O salário pago aos professores municipais, em nossa época e
no Governo José Raimundo um dos melhores de Minas Gerais, é
hoje pouco mais que nada.
Aliás, pode-se fazer uma extensa lista dos itens que
perderam a prioridade no desgoverno do Prefeito: os cursos
de reciclagem de professores, que foram implantados em
Pirapora em parceria com a UCMG e o apoio de diversos com
segmentos da comunidade, foram jogados por terra pela falta
de incentivo, de iniciativa, de vontade política, enfim, por
falta de competência.
Com o intuito único de conquistar a simpatia de uma faixa
da população, abarrotou-se a Prefeitura de novos
funcionários sem o devido concurso público, numa total falta
de respeito para com a Constituição Federal. O inchaço da
máquina contribuiu significativamente não apenas para
esvaziar os cofres públicos municipais como também para
colocar a Prefeitura numa inadimpléncia nunca antes vivida
em sua história.
Pirapora vive momentos difíceis. Um misto de dor e
indignação provoca no povo da nossa querida cidade a revolta
por perder dia após dia, há quase quatro anos, sua
integridade, sua dignidade e sua esperança. Uma população
faminta clama por justiça.
Em Pirapora o velho ditado perdeu sua força e sabedoria: a
justiça é falha e, mais do que nunca, tardia.
Pirapora rendeu-se aos pecados capitais de um administrador
que, na sua avareza, desativou o armazém municipal que
fornecia alimentação aos funcionários, além de cortar os
seus já defasados salários. Com inveja das administrações
anteriores, que procurou imitar mas não conseguiu, ele
avançou com gula sobre os recursos do Município, utilizando
o dinheiro do povo para atender interesses particulares e
dos seus protegidos. Ausente da cidade, ele abusa com
luxúria das mordomias oferecidas pelo poder, com suas
viagens pelos céus do Brasil e do exterior ás custas do



dinheiro público. A preguiça o impede de trabalhar pela
realização de obras que representam melhores condições de
vida para o povo de Pirapora. Ao contrário, com a soberba
tipica dos ditadores, o Prefeito e seus auxiliares, com o
inexplicável apoio de alguns Vereadores que o abonam em seus
disparates, impõem ao Município um desgoverno que leva a boa
gente de Pirapora a praticar o sétimo pecado capital: a ira.
O povo de Pirapora está muito triste, e não podia ser

diferente. Depois da lamentável perda do nosso querido José
Raimundo, e após se sujeitar aos desmandos do atual
Prefeito, Pirapora ganha o titulo de cidade-modelo (modelo
de tudo aquilo que um bom administrador não pode fazer).
Ignorando os bons princípios, sua administração baseia-se em
mandamentos autoritários, arbitrários e absurdos,
transfigurando nossa pobre cidade.
Eu gostaria de render um tributo ao ex-Prefeito José

Raimundo Gitirana de outra maneira. Gostaria de falar do Rio
São Francisco, que ele sempre amou, das batucadas regadas a
cerveja e a uma boa cachacinha, do violão chorando pela
madrugada. Eu queria, José Raimundo, em nome dos seus
amigos, falar das pescarias que você perdeu, a da morenice
brejeira enfeitando nossas praias. Mas, infelizmente, muita
coisa mudou. Até o carnaval, acreditem, não é mais o mesmo.
Só uma coisa continua igual a nossa saudade, a nossa
vontade de que você estivesse aqui. Mas Deus sabe o que faz
e, com certeza, não queria que você presenciasse o fim de
tantas coisas que ajudou a edificar.
Para nós, fica a esperança de que, no próximo ano, talvez
tenhamos melhores noticias da boa terra. Ás eleições
municipais se aproximam, oferecendo ao povo de Pirapora a
oportunidade de sair do purgatório em que vive para retomar
o caminho que vinha trilhando em direção ao paraiso. E você,
José Raimundo, ai do céu, abençõe a sua gente e ajude-a
nessa empreitada. O trabalho realizado por você é o melhor
exemplo de que Pirapora, dentro do nosso Partido, terá um
nome que fará a cidade retomar seu crescimento.
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dilzon Meio.
O Deputado Dilzon Meio . - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

normalmente, faço pouco uso desta tribuna, mas, desta feita,
chamarei a atenção dos Deputados para um assunto que
brevemente deveremos discutir, O Executivo mandará um
projeto que trata do IPSEMG, e este Deputado tem a ousadia
de chegar a esta tribuna para fazer uma proposta de extinção
do IPSEMG.
Á falência dos sistemas de previdência social geridos pelo
poder público é uma realidade em quase todo o mundo. Mesmo
aquelas nações que antes se jactavam de manter estruturas
previdenciãrias ideais, daquele tipo que protegeria o
cidadão do berço ao túmulo, chegam hoje à inevitável
conclusão de que não mais conseguem continuar com o leque de
benefícios que antes sustentavam -
É o caso dos paises escandinavos, cuja excessiva
liberalidade os está obrigando a reformular as políticas; é
o caso do Reino Unido, tradicional reduto de paternalismo
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estatal - ficou clássica a máxima de que o cidadão inglês
julgava-se com direito a tudo graciosamente' - até que o
pragmatismo de Margaret Thatcher pôs fim a muitos subsídios;
é o caso do Uruguai, transformado em pais de pensionistas e
jubilados, mas incapaz de prover ás pensões e
aposentadorias.
A razão primordial desse estado de bancarrota é, mais que a
generosidade da assistência concedida, a deficiente
administração imprimida pelos órgãos públicos. Todos sabemos
que o Estado, via de regra, é administrador sofrível,
tendendo a gastar mal e além das disponibilidades.
No Brasil, a conjuntura tradicional é diversa, mas a

situação presente é parecida. Longe de ter proventos dignos,
não recebendo assistência médica e social adequadas, o
brasileiro médio chega á triste constatação de que o INSS e
o Tesouro Nacional não têm nem mesmo meios para conceder o
que hoje estão concedendo. Juntem-se, ai, além da má gestão,
as fraudes e as irregularidades que pulverizam a
contribuição dos associados. A única saída que se vislumbra
é a muito controvertida reforma previdenciária, ora em
tramitação no Congresso, e a privatização da Previdência,
seguindo tendências verificadas em outros países.
E oportuno notar, e voltaremos mais adiante a este ponto,
que os fundos de pensão privados são realidade positiva no
cenário internacional. Nos Estados Unidos, movimentam cifras
colossais, sendo administrados eficientemente como
empreendimentos particulares que são. Na América Latina, o
Chile realizou, faz pouco, drástica reforma previdenciária,
deixando ao segurado a opção de filiar-se a fundos que
competem no mercado.
No Brasil e especificamente em Minas Gerais, defrontamo-nos

com o IPSEMG em inadimplência 'lato sensu", tanto financeira
como administrativa, a tal ponto que acreditamos deva ser
advogada a sua extinção.
E para nos posicionarmos sobre o órgão de previdência dos
nossos servidores que ocupamos hoje a Tribuna, solicitando a
atenção dos colegas para esta exposição, a qual iniciaremos
fazendo balanço das propostas originais da autarquia;
passaremos, então, a uma análise do contexto atual, e
terminaremos com nossas sugestões para o equacionamento da
grave e momentosa questão.
O funcionamento do IPSEMG se rege pela Lei no 9.388, de
1986, em consonância com a Constituição Estadual em vigor
Sua direção é exercida por um Conselho, composto de oito
membros, dos quais três são representantes do funcionalismo.
Seus recursos advêm da contribuição dos associados, da ordem
de 8% sobre os vencimentos, e do empregador, da ordem de 4%.
Parte da arrecadação das Taxas do Fundo de Assistência
Judiciária devidas ao Estado, repassada ao Instituto, até
agora contribuiu para que sua receita mensal se situe entre
R$25.000.000,00 e R$32.000.000,00. Com este volume, operam-
se o sistema previdenciário, a assistência médico-hospitalar
e odontológica e a assistência social. Enquanto o primeiro e
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a terceira consomem 45% da receita, a segunda absorve 40%,
restando 15% para as despesas administrativas. -
A listagem dos benefícios que deve prestar o IPSEMG é

extensa e teoricamente perfeita. Abrange pensões, auxilio-
funeral, auxilio-reclusão, auxilio-natalidade, assistência
financeira e habitacional ( empréstimos bancários e para
moradia), financiamento para aquisição de prótese e de
medicamentos, pecúlio e seguro coletivo. No capitulo dos
benefícios em geral, incluem-se assistência médica,
farmacêutica e odontológica, complementar ( psicológica,
jurídica) e devolução de contribuições a associados
inscritos com idade superior a 60 anos.
Além da Administração Central, em Belo Horizonte, o IPSEMG

mantém 86 agências regionais e 115 postos de atendimento, em
outras cidades, para servir a cerca de 2 milhões de
associados e dependentes, em um Estado como o nosso, que
conta, aproximadamente, 15 milhões de pessoas. Dos
assistidos pela autarquia, 70% residem no interior, ai
compreendidos os funcionários de Prefeituras Municipais com
ela conveniados.
Para a assistência à saúde, o Instituto utiliza serviços
próprios e com terceirização, realizando cerca de 2.200
internações por mês e 1.800.000 consultas por ano, o que dá
urna média anual de 0,9 consultas por segurado.
A primeira vista, em razão do exposto, poder-se-ia deduzir

que falamos de órgão modelo, cobrindo satisfatoriamente toda
a gama previdenciária e assistencial a que faz jus o
funcionalismo público estadual-
Lamentavelmente, se a base teórica é boa, a realidade nem
tanto: não hesitamos em dizer que o IPSEMG, tal como está,
só faz desvirtuar suas finalidades, operando inclusive ao
arrepio da lei. As causas, estas derivam da falta de
autonomia administrativa e financeira - há muito o órgão
cessou de ser autarquia, para transformar-se em mais uma
repartição controlada pelo Estado.
Com efeito, dos oito Conselheiros que compõem sua direção,
na prática sete são indicados pelo Estado, inclusive dois
representantes dos funcionários, a partir de critério
eminentemente político. Só existe um membro eleito
diretamente pelos servidores, o que configura leonina
sobreposição do empregador em relação ao empregado.
Financeiramente, as receitas do órgão, mesmo aquelas
originárias da contribuição dos segurados, são a ele
repassadas pela Secretaria da Fazenda. Atrasos e protelações
nessa transferência são de rotina: para se ter uma idéia, em
novembro do ano passado não se efetuavam repasses desde
janeiro. Atrasos de dois, três meses são corriqueiros, e
ainda sucede de o Executivo, eventualmente, tomar do IPSEMG,
a titulo de empréstimo gratuito, fundos da receita do
Instituto.
A situação é totalmente anômala. Para começar, a entidade
incorre em infração à norma constitucional, ao que sabemos,
em pelo menos 2 pontos: quando estabelece teto máximo de 20
salários mínimos para as pensões (estas deveriam, segundo o
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art. 40 da Constituição Federal, equivaler aos vencimentos
do funcionário em vida) e quando recolhe, do Estado, 4% de
contribuição, exigindo 6% do servidor (o art. 24, -g 7Q, da
Constituição Estadual, determina que o ente empregador
contribua com 2/3, cabendo 1/3 ao empregado - em outras
palavras, o Estado deveria contribuir com 16%, e não, com
4%.
Se o Estado não se faz presente com o percentual devido, é
evidente que os 8% do funcionário não bastam. Nosso servidor
tem salário mensal médio de R$500,00. do qual teoricamente
se reservariam R$40,00 para financiar 60% de todo o sistema.
Na prática, a contribuição média do segurado é de R$ 22.50,
configurando uma proporção inadmissivel, agravada pelo
aumento do quadro de pessoal e pelo envelhecimento do
contingente.
O panorama da assistência médico-hospitalar e odontológica
revela-se com tintas mais forte. Residindo a grande maioria
dos associados no interior, boa parte deles não tem acesso
aos serviços de saúde, pagando e não recebendo. Os que
procuram atendimento na Capital enfrentam filas de até
quatro anos (caso de tratamento odontológico). A resposta
profissional é deficiente (os médicos que se aposentam não
são substituidos), a farmácia foi fechada, o Hospital
funciona com equipamentos superados e distantes da moderna
tecnologia, seu serviço médico de urgência não cumpre suas
finalidades. Aliás, como dissemos, o Instituto registra a
média anual de 0,9 consultas por associado, Quando a média
nacional, já por si modesta, é de 2,5.
Esta Assembléia, consciente dos males que afligem o IPSEMG,
pôde confirmá-los durante reunião da Comissão de Saúde e
Ação Social, em 19 de novembro do ano passado, ocasião em
que foram ouvidos Diretores e funcionários do órgão.
Seqüencialmente, chega-nos a esta Casa a noticia de que,
entre as reformas propostas pelo Executivo Estadual, estaria
incluida proposição instituindo contribuição adicional de 3%
por parte do servidor, para custear um Fundo de
Aposentadoria dos Servidores Públicos»'
Ora, perguntamos a esta altura, por que penalizar
financeiramente ainda mais o servidor? Por que, em vez
disso, não se canalizam as atuais contribuições para custeio
dos dois fundos, um de aposentadoria e pensões e outro de
saúde, que substituiriam o atual sistema? E essa a tendência
do mundo moderno, onde, já se viu, a "débâcle' das
organizações estatais impõe a identificação de novas
soluções.
Poderiam argumentar que esse caminho, que conduziria à

extinção do IPSEMG, é demasiado radical. E, porém, solução
realista exigida pelas contingências. A esse respeito, temos
em mãos correspondência que nos dirigiu a Sra. Maria Neves
de Matos, Presidente da Associação dos Pensionistas do
Estado - APEMIG -, não sã solidária com nossa posição, como
também testemunhando, de modo contundente, o insidioso
tratamento dispensado aos beneficiários. Não estamos
sozinhos, portanto, em nossa análise sobre o assunto
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Não se podem administrar os sistemas de saúde e de

previdência com arrecadação única. São eles conflitantes, e
o primeiro tende a ser um sorvedouro, invadindo a área de
recursos do segundo.
O ideal, portanto, seria criar dois fundos distintos, um de
aposentadoria e pensões e outro de saúde, a partir do
patrimônio e das rendas do IPSEMG. Às contribuições seriam
efetivadas em separado, operando os fundos como empresas
privadas. A eficiência seria o objetivo, livre o sistema das
maquinações políticas, das possíveis malversações, do
nepotismo, do acomodamento.
Estamos convencidos de que é esta a estrada. Como medida
inicial e de ordem prática, propomos que seja criado um
grupo de trabalho, composto por representantes desta Casa
Legislativa, do Estado e dos funcionários, para se
aprofundar na questão. Será esta a primeira eta pa do
processo que a insustentável situação atual exige
Em suma, o Governo deve propor o aumento de 2% a 3% para
fazer um fundo previdenciário. Ora, se 2% a 3% são
suficientes, por que não eliminar o IPSEMG, que tem 8% de
arrecadação e criar esse fundo de aposentadoria aos
previdenciários? E essa a questão. Pedimos aos Deputados
que, tão logo chegue o projeto do Governo, ele seja
repensado, para que seja justo para com o servidor público.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos
Pimenta -
0 Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado

Wanderley Ávila, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, nosso
Secretário de Justiça, que nos honra com a sua presença,
senhoras e senhores convidados, inicialmente queremos fazer
coro ás palavras do Presidente Wanderley Ávila que, por meio
de seu pronunciamento, mais uma vez torna clara a situação
de dificuldade por que passa o povo de Pirapora. Como ex-
Prefeito, como Deputado estadual majoritário naquele
município, mais do que nunca Wanderley tem feito o possível,
e até mesmo o impossível, para poder trazer um pouco mais de
tranqüilidade e, sobretudo, de esperança ao povo de
Pirapora, que sofre com os desmandos de uma péssima
administração. Parabéns, Deputado Wanderley Ávila.
Em data recente, fizemos um pronunciamento aqui, nesta Casa,
acerca da situação complicada da Policia Civil na região do
Norte de Minas e, mais especificamente, em Montes Claros.
Denunciamos, naquela ocasião, o problema da falta de
policiais civis, a situação da Delegacia de Furtos e Roubos
de Montes Claros, que não oferece a mínima condição de
funcionamento, com um número reduzido de detetives e
inspetores, no caso apenas cinco, que conseguem, apesar de
toda a dificuldade, fazer o trabalho em uma cidade com 280
mil habitantes. Solicitávamos, naquela ocasião, a
regionalização do concurso para delegados, inspetores e, até
mesmo, detetives, na tentativa de suprir as necessidades das
comarcas, porque grande parte delas não possui sequer um
delegado.
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Mas, hoje, Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos
abordar a situação da Policia Militar em Montes Claros e na
região Norte de Minas. O repórter do "Estado de Minas", Sr.
Luiz Ribeiro, por meio de reportagem publicada no dia
15/4/96, mostra-nos claramente o caos que a Policia Militar
enfrenta na região Norte de Minas. Esta mesma Policia
Militar, que há poucos dias elogiávamos por sua postura
séria, enfrenta a maior dificuldade de toda a sua
existência. Sediainos, em Montes Claros, o lOQ Batalhão da
Policia, com mais de mil homens no seu efetivo. O
policiamento de Montes Claros é feito por 300 policiais,
todos eles muito bem preparados individualmente, mas
carecendo de equipamentos para executar seu trabalho. Para
que os senhores tenham uma idéia, vou relatar alguns dados
impressionantes: a policia, em Montes Claros, possui 30
viaturas, das quais 25 encontram-se paradas, necessitando de
reparos. Essa reportagem mostra claramente carros antigos,
velhos, sem rodas, sem portas e, muitos, impossibilitados de
funcionar por falta de combustível. A última vez que a
Policia Militar de Montes Claros recebeu um contingente
maior de viaturas foi por volta de 1988. Já se vão oito anos
desde esse acontecimento e, dessa data até hoje, nenhum
número significativo de viaturas foi enviado àquela cidade.
Nessa mesma reportagem, um comerciante queixa-se: "teremos
que chamar a policia para receber da policia. Isso é um
absurdo A Policia Militar, em Montes Claros, está sem
crédito na praça. Não se lhe vende mais nada, porque os
comerciantes estão há seis meses sem receber. Chegou a ponto
de um comerciante zombar, dizendo que terá que chamar a
polícia para receber da Policia Militar. Não se vendem mais
peças nem combustível para seus veículos. Os hospitais que
têm convênio com a Policia Militar, como a Santa Casa de
Caridade de Montes Claros, já não recebem há três meses.
Eles prestam serviços, internam os policiais e seus
familiares e, há três meses, não recebem os honorários
médicos e hospitalares, sendo obrigados, infelizmente, numa
atitude drástica, a cortar os convênios de saúde.
Montes Claros dispõe de 11 motos, que são usadas para o
policiamento, mas apenas uma funciona. Juntando-se as peças
de dez, os policiais conseguem fazer uma moto. Parece
brincadeira mas é real o fato; na policia, desmontam-se
motos estragadas na tentativa de se obter uma que funcione.
Solicitávamos, naquela ocasião, a regionalização do concurso
para delegados, inspetores e, até mesmo, detetives, na
tentativa de suprir as necessidades das comarcas, porque
grande parte delas não possui sequer um delegado.
Mas, hoje, Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos

abordar a situação da Policia Militar em Montes Claros e na
região Norte de Minas. O repórter do "Estado de Minas", Sr.
Luiz Ribeiro, por meio de reportagem publicada no dia
15/4/96, mostra-nos claramente o caos que a Policia Militar
enfrenta na região Norte de Minas. Esta mesma Policia
Militar, que há poucos dias elogiávamos por sua postura
séria, enfrenta a maior dificuldade de toda a sua
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existência. Sediamos, em Montes Claros, o lOQ Batalhão da
Policia, com mais de mil homens no seu efetivo. O
Policiamento de Montes Claros é feito por 300 policiais,
todos eles muito bem preparados individualmente, mas
carecendo de equipamentos para executar seu trabalho. Para
que os senhores tenham uma idéia, vou relatar alguns dados
impressionantes: a polícia, em Montes Claros, possui 30
viaturas, das quais 26 encontram-se paradas, necessitando de
reparos. Essa reportagem mostra claramente carros antigos,
velhos, sem rodas, sem portas e, muitos, impossibilitados de
funcionar por falta de combustível. A última vez que a
Policia Militar de Montes Claros recebeu um contingente
maior de viaturas foi por volta de 1988. Já se vão oito anos
desde esse acontecimento e, dessa data até hoje, nenhum
número significativo de viaturas foi enviado àquela cidade.
Nessa mesma reportagem, um comerciante queixa-se: "teremos
que chamar a policia para receber da policia. isso é um
absurdo! A Polícia Militar, em Montes Claros, está sem
crédito na praça. Não se lhe vende mais nada, porque os
comerciantes estão há seis meses sem receber. Chegou a ponto
de um comerciante zombar, dizendo que terá que chamar a
policia para receber da Policia Militar. Não se vendem mais
peças nem combustível para seus veículos. Os hospitais que
têm convênio com a Policia Militar, como a Santa Casa de
Caridade de Montes Claros, já não recebem há três meses.
Eles prestam serviços, internam os policiais e seus
familiares e, há três meses, não recebem os honorários
médicos e hospitalares, sendo obrigados, infelizmente, numa
atitude drástica, a cortar os convênios de saúde.
Montes Claros dispõe de 11 motos, que são usadas para o

policiamento, mas apenas uma funciona. Juntando-se as peças
de dez, os policiais conseguem fazer uma moto. Parece
brincadeira mas é real o fato: na policia, desmontam-se
motos estragadas na tentativa de se obter uma que funcione-
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima

Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
minhas senhoras e meus senhores, abordarei aqui, desta
tribuna, nesta tarde, três assuntos. Um deles menos
importante, outro importante e outro muito importante.
Ao assunto menos importante dedicarei menos tempo, nem
mesmo farei comentários, porém farei apenas uma pergunta
àquele ou àqueles que deveriam fazer essa pergunta pela
própria consciência, mas que, talvez pela vaidade e
prepotência, encontra-se cauterizada. A pergunta é a
seguinte; até quando investirão todos contra um homem como
se fosse ele uma parede pendida ou um muro prestes a cair?
Sã pensam em derribá-lo de sua dignidade. De boca,
bendizem, até de bom dia, boa-tarde, porém, no interior,
maldizem. Entretanto, a minha confiança e tranqüilidade
estão em Deus, naquele em quem há justiça, naquele que me
justifica e julga as minhas ações.

O segundo assunto é importante, mas não precisarei de
dedicar-lhe muito tempo, porque o nosso companheiro Deputado
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Carlos Pimenta já o fez, com muito brilhantismo. Trata-se do
problema da Polícia Militar, no Norte de Minas, e também da
Policia Civil. Apenas completando, diria não somente no
Norte de Minas, mas em todo o Estado de Minas Gerais.
Detecto a causa da tremenda irresponsabilidade, talvez pela
cegueira espiritual, porque creio que as coisas materiais
são resolvidas primeiro, em nível espiritual, para não ousar
ofender alguém dizendo cegueira intelectual. Mas a
percentagem do orçamento que se dedica à segurança interna é
tão ínfima e absurda que chega a nos colocar envergonhados
diante de uma pessoa que faça uma análise de nossa seriedade
como Estado e como Nação. Vejam bem, Srs. Deputados, que à
educação dedicam-se 25% a 27%, mas à segurança interna não
se dedicam nem 2%.
O terceiro assunto é muito importante e tem sido o mais
badalado nos últimos dias, sendo abordado de forma
totalmente torcida pela imprensa internacional. Trata-se da
guerra, que podemos chamar de civil, porque está dentro de
uma nação, de um povo. São povos diferentes em um mesmo
território geográfico. E uma atitude de retaliação por parte
do Estado de Israel contra os xiitas, contra os partidos
Hamas e Hezbollah.
Srs. Deputados, minhas senhoras e meus senhores, na verdade,
se há um povo que pode exibir a escritura da terra ou do
território que seu pais possui no mundo, esse povo é o
povo judeu, o povo hebreu, porque aquela lhes foi dada, foi-
lhes comprada por Abraão, aproximadamente 400 anos antes que
a nação de Israel voltasse da escravidão do Egito para
desalojar dali os cananeus, os heteus, os jebuseus e
filisteus. Eram homens de estatura descomunal, totalmente
sanguinários e loucos em seus cultos. Sacrificavam crianças
e seres vivos aos deuses pagãos. E um povo que tem nos
livros da lei e nos históricos da mais antiga história e
mais verossímil de todas as afirmativas e documentos, que é
a Bíblia Sagrada, até as dimensões territoriais
estabelecidas de seu pais. Povo antigo, originário da
Caldéia antiga, semitas, mas que ganharam a sua terra, como
nós, os brasileiros, ganhamos o nosso Pais daquele que é
Senhor dos céus e da terra, o nosso Deus.
Será que os analistas políticos não percebem que esses dois
partidos, Hezbollah e Hamas, na verdade, estão sendo usados
corno arma estratégica e humana numa guerra fria, a fim de
denegrir o nome da nação israelense? São xiitas, são anti-
sionistas.
Pensar que não existem pessoas más, pensar que não existe
racismo é uma atitude irresponsável de nossa parte, porque a
história comprova a existência disso. Vejam os grandes
holocaustos, vejam a história dos guetos, corno o de
Varsóvia; vejam Adolph Hitler, vejam tantos anti-sionistas,
anti-semitas, que se levantaram ferozmente, cheios de ira,
contra o povo hebreu, sem nenhuma explicação.
Hitler conseguiu eliminar 6 milhões dos 9 milhões de judeus
existentes na face da terra. No entanto, aqueles 3 milhões
que sobreviveram foram sentenciados no coração de um
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homem chamado Gamal Abdel Nasser, líder de todo o povo
árabe, naquela época, líder do Egito, que atraiu o povo
hebreu para a terra que a eles pertencia, que a eles
pertence e que foi comprada, palmo a palmo, por cada hebreu.
Então, os palestinos venderam a terra e se retiraram para a
Sina, para a Cisjordânia, para a Libia.
Naquela época, os palestinos aplaudiram os hebreus, pois
queriam que eles ocupassem aquelas terras, a fim de que,
estando ali reunidos, pudessem, através de uma ação
relâmpago, ser destruidos totalmente por aqueles que os
odiavam.
Foi o que aconteceu. Em 1949, um brasileiro chamado Oswaldo
Aranha presidiu a assembléa da ONU, que reconhece o Estado
de Israel como nação. Pouco tempo depois, o mundo árabe
inteiro se uniu - apoiado por outros países interessados na
questão - para exterminar, de uma vez por todas, o povo
hebreu. Mas não conseguiram. Misteriosamente, para não dizer
milagrosamente, o povo hebreu venceu a Guerra dos Seis Dias.
Então, os palestinos, que já haviam vendido as terras e
estavam em outros países, foram aconselhados, foram
mobilizados pelas forças inimigas e anti-sionistas a voltar
a Israel e a reivindicar, diante do mundo, a terra que eles,
os palestinos, diziam, agora, que lhes pertencia. São usados
corno armas de interesses diversos.
Ora, dizer que a retaliação por parte de Israel é um
absurdo, não faz sentido. Imaginem um povo que é atacado
constantemente dentro de seu próprio pais. Um povo que é
atacado, no seu próprio pais, não somente pelos inimigos
fronteiriços, mas, também, por aqueles inimigos que habitam
o mesmo pais e os odeiam com ódio cruel.
Não concordamos com a reprovação da ONU à retaliação por

parte de Israel, porque reconhecemos que se trata de um povo
sofrido, mas de um povo digno da terra que possui, que
possui por direito, que possui por herança e que possui por
escritura dada pelo próprio Deus. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo

Vasconcellos.
O Deputado Ronaldo Vasconcellos . - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, senhores presentes nas galerias,
assessores desta Casa, representantes da imprensa, queremos
parabenizar o jornal 'Estado de Minas!! pela série de
reportagens que começa a fazer com todos os Presidentes dos
partidos políticos em Minas Gerais, principalmente, porque
essas reportagens possibilitam uma maior caracterização, não
só interna, como também externa, dos partidos políticos,
que, através dos seus porta-vozes principais podem tornar
públicas as idéias, os ideários, os pensamentos de cada um
desses partidos politicos. Essas reportagens também trazem
ao conhecimento do público a capacidade eleitoral de cada um
desses partidos, para as eleições municipais deste ano. O
quadro sucessório começa a se clarear em todas as cidades
mineiras, e essas reportagens vêm trazer aos eleitores de
Minas Gerais o conhecimento a respeito de cada um dos
partidos políticos.
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Por coincidência, por sorte ou por qualquer outra
consideração, a primeira reportagem que abriu essa série foi
feita com nosso Presidente regional, Deputado - Federal
Francisco Horta, a quem eu, publicamente, gostaria de
prestar minha homenagem e meu reconhecimento, pela maneira
clara, inteligente e competente com que expressou suas
idéias e posicionou o PL em Minas Gerais, especificamente em
Belo Horizonte. O Deputado Francisco Horta vem desenvolvendo
um trabalho muito bom na Câmara Federal, principalmente no
que diz respeito aos assuntos relacionados com a reforma
tributária, matéria que ele conhece sobremaneira, à qual
apresentou uma emenda constitucional. A série de reportagens
do Estado de Minas', iniciada com nosso Presidente,
Francisco Horta, possibilitou ao nosso ilustre companheiro
partidário externar suas idéias, fazendo uma análise da
situação partidária atual e afirmando a condição do partido
de lançar candidatura própria ás diversas Prefeituras dos
municípios mineiros, não só em Belo Horizonte, como também
em vários outros municípios importantes do Estado de Minas
Gerais. Em Belo Horizonte, o Deputado Francisco Horta citou
o ilustre Deputado Federal Mauricio Campos e, para minha
satisfação, o meu nome, como sendo aptos a disputar, com
chance de vitória, a Prefeitura desta Capital.
Queremos, ainda, dizer que a vontade do PL., em Minas
Gerais, é disputar, nos locais politicamente possíveis e
convenientes, Prefeituras Municipais, para que as idéias
liberais modernas possam ser discutidas em todos os
municípios mineiros. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas
hão de entender que na Capital do Estado, que é um espelho
para todas as outras cidades mineiras, o PL tem essa mesma
vontade, essa mesma determinação. E um pensamento da nossa
executiva regional, é um pensamento das zonais de Belo
Horizonte, é um pensamento da militância partidária, é um
pensamento dos simpatizantes partidários, que nós, do PL,
disputemos a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, uso
este microfone para parabenizar o 'Estado de Minas' e
incentivar outras grandes lideranças partidárias a darem
suas entrevistas, para que exponham suas idéias ao público,
a fim de que a população de Minas Gerais tome conhecimento
do que pensa, de como raciocina, do que faz cada partido
político.
Quero deixar bastante claro que é uma vontade do PL
disputar as eleições municipais, nos locais onde for
conveniente politicamente e, notadamente, na Capital do
nosso Estado-
0 Presidente regional do PL, Deputado Federal Francisco

Horta, colocou também o meu nome, como sendo apto a disputar
esta Prefeitura. Estamos prontos e reafirmamos a
importância de o nosso partido lançar, em BH. candidatura
própria, com reais possibilidades de êxito. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão.
A Deputada Elbe Brandão - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, pessoas presentes nas galerias, imprensa,
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funcionários desta Casa, presto hoje homenagem ao Rotary
Clube de Montes Claros, que no dia 20 estará comemorando
seus 50 anos de atividades ininterruptas, com o ideal de
servir, ou seja, dar de si antes de pensar em si.
Sendo o primeiro a se instalar no Norte de Minas, ele foi
pioneiro em diversas atividades. Além de criar novos clubes
rotários na região, destacou-se pelos relevantes serviços
prestados à comunidade. Em todo esse tempo, a entidade
participou do desenvolvimento social, econômico e cultural
da comunidade montes-clarense. Destaco, entre outras
atividades, a reativação da Associação Comercial de Montes
Claros, bem como o reinicio das aulas na Escola Normal, que
havia sido fechada em 1938 e foi reaberta em 1953, recebendo
então o nome do Presidente do Rotary, na ocasião o Or.
Plinio Ribeiro dos Santos.
A Empresa Telefônica de Montes Claros nasceu no Rotary
Clube. Seu criador e primeiro Presidente foi o rotariano
Hildebrando Mendes. A primeira escola de inglês foi
implantada através do Rotary e do Centro Cultural Brasil-
Estados Unidos. Ainda no setor do ensino, a entidade não
economizou esforços para a instalação do Colégio São José, a
primeira escola de 2Q grau da cidade, e, com a ajuda do
Bispo Diocesano, levou para Montes Claros os Irmãos
Mar i stas.
Outro empreendimento de grande importância foi a criação do

Conjunto Habitacional Rotary, em parceria com a Prefeitura e
o Ministério do Interior, o qual se destina a familias
carentes.
E importante ressaltar que nasceu também no Rotary Clube de
Montes Claros a lei federal q ue declara a utilidade pública
dos Rotary e dos Lions Clubes, e das Casas da Amizade de
todo o Brasil.
Fica claro, Sr. Presidente, que é difícil compreender

Montes Claros sem o Rotary Clube e as atividades que ele
exerceu e exerce pelo bem da comunidade. Vale lembrar que o
objetivo do Rotary não é praticar a filantropia, embora os
clubes tenham ampla liberdade para promover campanhas
assistenciais. Como disse recentemente o Presidente da
entidade que homenageamos, o Sr. Luiz de Paula, "o bem maior
é o que resulta da expansão dos horizontes na convivência
comunitária e do aperfeiçoamento desse convivio com base no
companheirismo e no ideal de bem servir".
Informo também, Sr. Presidente, que protocolei requerimento

em que solicito sejam enviados cumprimentos aos rotarianos
de Montes Claros pelos seus 50 anos de atividades. Obrigada.
* - Sem revisão da oradora.

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

2g PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

Abertura de Inscrições
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O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Esgotada a
hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2a Parte
da reunião, com a 1 Fase da Ordem do Dia, compreéndendo 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
Educação - aprovação, na 29a Reunião Ordinária, dos
Requerimentos ns 1.188 a 1.198, 1.224, e 1.226 a 1.230/96,
do Deputado Wanderley Ávila; 1.210 a 1.223/96, do Deputado
Carlos Murta, e 1.233/96, do Deputado Paulo Piau (Ciente.
Publique-se.); pelo Deputado Péricles Ferreira - indicação,
na qualidade de Líder do Bloco da Maioria, dos Deputados
José Maria Barros, Marcelo Cecé e Arnaldo Penna para Vice-
Lideres do Bloco (Ciente. Publique-se. Cópia às Lideranças e
à Gerência-Geral de Apoio às Comissões.); e pelo Deputado
Bilac Pinto - falecimento da Sra. Maria Zélia Moreira
Figueiredo, em Belo Horizonte (Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Miguel Martini,
solicitando seja adotado regime de urgência para o Projeto
de Le nQ 635/95, do Governador do Estado, que dispõe sobre
as cornoetências das unidades das regiões administrativas. A
Presidência vai renovar a votação do requerimento. Em
votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, peço
verificação de votação.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência vai
proceder à verificação requerida.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 14 Deputados; votaram
contra 3 Deputados; 2 Deputados votaram em branco. Existem
10 Deputados nas comissões. Não houve "quorum" para votação.
A Presidência torna sem efeito a votação do requerimento.

Questão de Ordem
O Deputado Francisco Ramalho - Sr. Presidente, peço
recomposição de Hquorurnl*
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência
solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos
Deputados.
O Sr. lg-Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a

chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 52 Deputados;
portanto, há' quorum para prosseguimento dos trabalhos. A
Presidência vai renovar a votação do requerimento do
Deputado Miguel Martini. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa-) Aprovado. Cumpra-se. -
Requerimento do Deputado Durval Angelo, em que solicita

seja o Projeto de Lei n 682/96 distribuído, também, à
Comissão de Defesa do Consumidor- Em votação, o



requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Arquive-se o requerimento.
Requerimento do Deputado Paulo Schettino, em que pede seja
enviado oficio ao Presidente da TELEMIG, solicitando a
instalação de um telefone rural na Comunidade de Rancho de
Telha, no Município de Senador Modestino.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval

Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
estamos encaminhando a votação do requerimento do Deputado
Paulo Schettino, em que solicita seja oficiado ao Sr.
Presidente da TELEMIG, Dr. Saulo Coelho, pedindo-lhe, com
todo o empenho, a gentileza de mandar proceder à instalação
de um telefone rural na comunidade de Rancho de Telha, no
Município de Senador Modestino Gonçalves. O requerimento é
importante, demonstra a preocupação do Deputado para com uma
comunidade tão necessitada como a de Rancho de Telha.
Queríamos aproveitar a oportunidade para tratar de assunto
relacionado com o encaminhamento deste requerimento no que
diz respeito à questão do Estado: o contrato de
R$190.000.000,00 assinado pelo Governo do Estado de Minas
Gerais e pela CEF. Hoje, tomamos conhecimento do parecer do
Tribunal de Contas relativo ao referido contrato, e a sua
tese confirma a do Conselho Monetário Nacional: primeiro,
identificou a necessidade de que o contrato fosse aprovado
pela Assembléia Legislativa para que tivesse validade e
fosse considerado de pleno direito. Mas o próprio Tribunal
confirmou a nossa tese de que estava havendo interferência -
por que não dizer? -, ingerência no Estado, com a assinatura
do projeto. O Tribunal confirmou Que o Estado abdicou de
Prerrogativas garantidas pela própria Constituição Federal,
que trata do sistema federativo do Brasil, segundo o qual os
Estados membros têm autonomia. O que cabia à CEF era indagar
se havia condições, disponibilidade do cliente que estava
fazendo a tomada do empréstimo em pagá-lo ou não, e não
acabar submetendo o Estado a uma situação de humilhação,
tendo que se violentar a própria autonomia dos Poderes ao
determinar modificação na Constituição do Estado,
modificação de leis que tratam tanto do patrimônio como de
direitos dos servidores públicos Então, nesse sentido, o
contrato é uma ingerência, uma interferência nas ações do
Estado Esperamos que os senhores, que sempre t&
demonstrado grande espirito público e interesse não só pelas
coisas do Governo, mas também pelas do Estado, votem contra
tal contrato, que vamos apreciar na próxima semana Isso tem
muito a ver com a própria situação da TELEMIG, da estatal em
questão, sobre a qual versa o requerimento, pois, da forma
que estão sucateando o próprio Estado, vamos ver que as suas
empresas não vão ter condições de atender aos mínimos
pedidos de Deputados, pois, ao serem privatizadas - o
próprio Governo Federal quer privatizar a TELEMIG -, vão
olhar, ao atender a um requerimento como este do Deputado
Paulo Schettino, a questão do retorno, do lucro, e nunca o
interesse maior da comunidade, da população.
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A lógica que irá nortear a ação da empresa privatizada
será, pura e simplesmente, a do lucro. Vamos ver essa mesma
situação com a questão do sistema de geração de energia,
com a intenção de se privatizar a COPASA. Vamos ter, cada
vez mais, um Estado descapitalizado, sem condições de impor
urna política Que atenda á maioria da população.
E importante, ao analisar tal requerimento, termos em mente
aquilo que é fundamental, que é manter a capacidade de
investimento do Estado- E o contrato assinado pelo Sr.
Governador com a Caixa contém, segundo o Tribunal,
cláusulas "draconianas e leoninas" - palavras contidas no
próprio parecer do Conselheiro. Tais cláusulas levam à
venda da GASMIG, uma empresa que deu lucro nos seus dois
primeiros anos de operação e que tem um lucro enorme
projetado para este ano, de R$14.000.000,00; levam à
privatização do BEMGE e levam a outras privatizações mais.
Esse contrato acaba sendo uma cassação do poder do Estado.
Digo sempre que só faltou ao Governo colocar em tal contrato
a cláusula l9 - " Fica extinto o Estado de Minas Gerais
e criado o Território Federal de Minas Gerais" -, pois o
nosso Governador será, daqui para frente, o Sérgio Cutolo da
CEF. Nesse sentido, entendemos porque esse contrato, dentro
de uma política mais geral, em nível neoliberal, vem
diretamente punir a questão dos servidores públicos, O
Governo se compromete a demitir até 40% dos servidores em
cargos de função pública, o que implica a demissão de quase
12.000 servidores. Isso é um verdadeiro absurdo num momento
em que se falava que a máquina do Governo estava enxuta, que
a máquina do Estado precisava de mais funcionários. E o
Estado deve ter muito dinheiro e muito recurso, porque
temos, já aprovado em comissão, o projeto do nosso colega,
Deputado do PSDB, que estabelece até o pagamento do advogado
dativo. Em vez de o Deputado entrar com um requerimento
pedindo ao Governador para chamar os concursados da
Defensoria Pública ou para melhorar e efetuar uma política
salarial, estamos vendo que esse Deputado apresenta esse
projeto do advogado dativo. S. Exa. está querendo considerar
que a Defensoria Pública é incompetente e deficiente? E
agora vem o PSDB falar em defesa da Defensoria Pública. Isso
é uma verdadeira ironia. E esse projeto, pelo que parece,
está articulado dentro da lógica neoliberal de privatização.
Esse projeto está articulado com o contrato assinado pelo
Governo do Estado. Então, faz-se um discurso demagógico,
mas a prática é totalmente diferente. Isso, sim, é sucatar o
Estado, é privatizar o Estado. E, cada vez mais, vemos o
Estado defendendo o interesse da iniciativa privada. Vejam
que, com a implantação do pagamento do advogado dativo,
vamos ter a situação de que a tese do Governador Eduardo
Azeredo de privatização vai se fazer mais presente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, senhores presentes nas galerias,
estamos aqui para encaminhar o requerimentc do ilustre



Deputado Paulo Schettino. Somos favorável e estaremos
votando a favor desse requerimento. -
Queremos explicar que votamos contrariamente ao pedido de
urgência para a tramitação de um projeto, formulado pelo
Deputado Miguel Martini, porque entendemos que havia
necessidade naquele momento de um aprofundamento, que não se
poderia abrir mão do período destinado ao debate.
Entendíamos e continuamos a entender que há necessidade de
um aprofundamento.
Analisando os requerimentos, estranhamos a rejeição de uma
solicitação de informações, feita anteriormente pelo nosso
Líder, Deputado Durval Angelo. Isso faz parte do processo
democrático, mas há necessidade de se examinarem os
conteúdos, e é exatamente o que estamos fazendo. Ontem,
discutimos o projeto da RURALMINAS, fizemos um debate
aprofundado e, depois, analisamos e votamos favoravelmente
ao projeto e, posteriormente, a algumas emendas. Entendemos
que essa é a forma correta
Não temos vergonha de votar. Não temos como praxe só votar
contrariamente. Essa é uma postura que entendemos ser
equivocada. Por isso, ao votar essa solicitação do Deputado
Paulo Schettino, estamos votando conscientemente, porque
sabemos da seriedade desse Deputado, que não iria fazer um
requerimento ou uma solicitação se, de fato, não houvesse
tal necessidade no Município de Senador Modestino Gonçalves,
que ainda não tivemos o privilégio de conhecer. Votaremos
favoravelmente, porque entendemos que há necessidade, e a
população desse município precisa se comunicar.
Hoje, uma das formas importantes de comunicação é a
telefonia. Entendemos que é de vital importância aprovar
esse requerimento, solicitando à TELEMIG que assegure a esse
município a possibilidade da telefonia. Nós, que temos aqui
facilidade de comunicação, estamos discutindo a questão.
Esta Casa é ligada à INTERNET e a outros mecanismos. Não é
essa a realidade em outras regiões do Estado. Para ela, um
telefone é extremamente importante, é vital. Por isso,
defendemos e apoiamos esse requerimento, que procura atender
a uma das necessidades dos moradores das comunidades rurais.
Somos de uma cidade pequena, Cascalho Rico, que fica perto
da divisa com Goiás e tem aproximadamente 2 mil habitantes.
Lã, há várias comunidades rurais que necessitam desses
mecanismos. Algumas já os possuem, e vimos que foi muito
importante para elas a colocação do telefone. Portanto,
entendemos que também os moradores da comunidade de Rancho
de Telha, cidadãos do Estado de Minas Gerais, têm direito a
esse importante elemento de comunicação.
Queremos enaltecer o trabalho do ilustre Deputado Paulo
Schettino, porque nós, que estamos sempre visitando as
várias regiões deste Estado, freqüentemente detectamos as
demandas dos municípios. A forma correta de agir é
identificar os problemas, as dificuldades e trazé-los para
serem debatidos exaustivamente por esta Casa. Ai, eles
deixarão de ser problemas de pequenas comunidades e se
tornarão problemas de todos nós, Deputados, que
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representamos o Estado de Minas. Não podemos deixar que
esses problemas fiquem localizados nos municípios; é preciso
que as comunidades tenham a garantia de que não estão
sozinhas e de que esta Casa se preocupa com todos os
municípios, por menores que eles sejam.
Estamos, aqui, atentos. Mesmo não tendo o privilégio de

conhecer esse município, somos sensível ao problema, porque,
na nossa região, a mesma realidade está presente. E vimos
como foi importante a instalação da telefonia rural em
vários municípios.
E bom ressaltar, também, o papel importante que cabe à

TEL.EMIG, uma instituição de extrema relevância e q ue precisa
continuar existindo. E preciso dar a ela, cada vez mais,
estimulo e condições de desenvolvimento tecnológico, para
que possa estender o seu atendimento ao maior número
possível de pessoas. Precisamos dar às pequenas comunidades
a possibilidade de ter esse veiculo de comunicação
importantíssimo que é o telefone. Espero que consigamos
chegar ao dia em que não mais necessitaremos de votar
requerimentos como esse, pois já teremos atendido a todo o
Estado de Minas Gerais, inclusive nas zonas rurais
Queremos destacar que é fundamental desenvolver esse
trabalho e que a TELEMLG deve ter, nesta Casa, uma garantia
de que poderá se expandir, de que terá recursos para tanto.
Além disso, precisamos fazer seminários de aprofundamento,
como a Comissão de Política Energética vem fazendo. Que
possamos ter na Comissão de Ciência e Tecnologia mecanismos
de desenvolvimento, para estimular o debate e identificar
desde já os problemas das várias regiões do Estado,
verificando onde eles ocorrem e quais são as áreas mais
carentes desse meio de comunicação fundamental, que é a
telefonia.
Estamos conclamando todos os Deputados, em especial os
membros dessa última Comissão, para que organizem
seminários, nesta Casa, a fim de aprofundar o debate e
antecipar as demandas das diferentes regiões do Estado com
referência á telefonia. Tenho a certeza de que esses debates
vão propiciar um aprofundamento na questão e mostrarão que a
Assembléia de Minas está preocupada com todos os problemas
que afligem a população do nosso Estado.
Para concluir, Sr. Presidente, estamos, mais uma vez,
parabenizando o Deputado Paulo Schettino pela proposição que
nos trouxe. Queremos dizer que estamos de acordo e vamos
votar favoravelmente a esse importante requerimento, que nos
assegura que o Estado será atendido Muito obrigado.
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
estamos participando indiretamente do processo obstrutivo
feito pelo PT na votação do requerimento do ilustre Deputado
Paulo Schettino. Esse requerimento solicita, mui justamente,
a instalação de telefonia rural em Rancho de Palha, O
Deputado Paulo Schettino, um dos mais brilhantes e atuantes
Deputados desta Casa, merece todo nosso respeito e
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consideração, e o seu requerimento deve ser aprovado,
segundo nosso entendimento. -
Servimo-nos desta oportunidade para fazer um comentário
sobre o Projeto de Lei ng 650/96, que será votado dentro de
alguns instantes e cujo prazo regimental de discussão
encerrou-se na manhã de hoje, ocasião em que não tivemos
oportunidade de falar, por um lapso nosso. Regimentalmente,
o projeto saiu do pauta de discussão e entrou em processo de
votação. Gostaria de fazer alguns comentários sobre o
Projeto de Lei no 650/96, que extingue repasses de recursos
do Fundo Judiciário a entidades classistas. Acho lamentável
que tenhamos recuado em relação a um projeto enviado pelo
Governo do Estado. Acho lamentável, porque se trata daquilo
que chamo de "lobby" engravatado, quando pessoas de maior
"status" na sociedade batem o pé perante nós, e nós
recuamos. Se estamos contribuindo para que o Governo enxugue
a máquina pública, estaria ai uma boa oportunidade, uma boa
ocasião para que cortássemos certos privilégios de entidades
classistas - me refiro à OAB-MG, me refiro às entidades
classistas de serventuários da justiça e de magistrados de
Minas Gerais. Seria um bom momento para que certos
privilégios fossem cortados, porque não desejo para a minha
classe, a dos médicos, privilégios como os que me foram
pedidos no início deste mandato, para que formulasse um
projeto de lei propondo que um selo médico fosse
acrescentado a alguns procedimentos da medicina,
principalmente nos atestados médicos. Esse selo viria
privilegiar a classe médica, que trabalha por muitos anos,
como trabalham os advogados, que labutam por este Pais,
muitos deles parcamente remunerados, muitos deles testas-de-
ferro do Governo. Sei que há advogados, médicos,
engenheiros, enfermeiros, toda uma gama de profissionais
liberais que são testas-de-ferro da caótica situação
política e social deste Pais. Nós, que enfrentamos o
público, somos, muitas vezes, aqueles com quem o público se
defronta num primeiro atendimento e de quem ele cobra
resoluções que, na verdade, deveriam ser do Governo Federal
e, até, do Governo do Estado.
Nesse episódio a Assembléia recuou, quando fez o

substitutivo ao projeto de lei original do Governo,
substitutivo do nobre Deputado Simão Pedro Toledo, muito bem
elaborado, por sinal, mas que vai manter privilégios
classistas da OAB-MG, da Associação dos Magistrados e de
serventuários da justiça.
Achamos justa a contribuição repassada para a Defensoria
Pública, porque julgamos que esta, sim, é uma entidade que
está na defesa dos desprotegidos, daqueles que não têm
acesso à justiça por falta de recursos. A Defensoria, sim,
neste caso, é uma entidade que merece todo respeito e
mereceria os recursos repassados pelo Governo.
Tentamos, hoje ainda, fazer uma emenda em que
privilegiávamos a Defensoria Pública, substituindo o termo
'e' por 'pelo" no art. 40,6 l, II, destinando 33% para
custeio de ações públicas e assistência judiciária prestada
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pela Defensoria Pública. Sabemos que a assistência
judiciária é prestada por advogados dativos, mas,
constitucionalmente, deve ser prestada pela Défensoria
Pública. Não desejamos que, como disse o Deputado Ourval
Angelo desta tribuna, amanhã, advogados, por todos os
cantões de Minas Gerais, passem a ser politicamente
favorecidos por Prefeitos, recebendo a prestação de serviços
pela defesa do preso ou do criminoso desassistido através de
prõ-labore, o que poderia gerar salários altissimos, de até
R$10.000,00 ao mês, pela prestação da advocacia dativa.
Reconhecemos que, onde não existe Defensoria Pública, é
necessário que se pague ao advogado dativo, porque esse
profissional não deve prestar serviços gratuitos ao Estado.
Mas pensamos que deve ser instalada a Defensoria Pública,
como determinam a Constituição do Estado, em seu art. 130,
2g, e a Constituição Federal, em seus arts SQ, LXIII, e
134. Este é o comentário que desejávamos fazer, quando se
discute o requerimento do Deputado Paulo Schettino, o qual,
no nosso entendimento, deve ser aprovado. Trata-se de um
comentário paralelo a respeito de um projeto que deverá ser
votado dentro de alguns minutos nesta Casa, relativo ao
Fundo Judiciário. Não poderíamos deixar passar esta
oportunidade, já que perdemos a chance de falar durante o
processo de discussão do projeto, para dizer que privilégios
continuam sendo mantidos e que não podemos nos assustar com
os 'lobbies" que se fazem pelos corredores da Assembléia
Legislativa.
Na quinta-feira, na Comissão de Saúde, eu repudiava um
°lobby" da área de saúde mental, dizendo que não tinha medo
de cara feia nem de "lobbies", o que quero reafirmar deste
microfone, depois que a Assembléia Legislativa retrocedeu,
deixando de aprovar o projeto original do Governador do
Estado e mantendo certos privilégios inaceitáveis neste
momento de sacrifício do Pais. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-
se.
Requerimento nQ 943/95, do Deputado Geraldo Nascimento, em
que solicita ao Diretor-Geral do DER-MO informações sobre o
estado de conservação, a limpeza e a manutenção dos ônibus
da Viação Presidente e sobre o atendimento que ela presta
aos usuários. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento na forma do Substitutivo ng 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 ng 943/95 na forma do
Substitutivo ng 1. Oficie-se.
Requerimento nQ 985/95. do Deputado Carlos Murta, em que
solicita a transcrição nos anais da Casa da matéria 'Mundo
Cristão", publicada no jornal "Hoje em Dia", na data que
menciona. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
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aprovam permaneçam como se encontram (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se. -
Requerimento flQ 990/96, do Deputado Bilac Pinto, em que
pede a inserção nos anais da Casa de pronunciamento feito
pelo Deputado Federal José Santana. 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.

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
da reunião os Projetos de Lei ns 639 e 648/96, do
Governador do Estado, em virtude de sua aprovação na reunião
extraordinária realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Gilmar Machado, em que solicita alteração na pauta da
reunião, de modo que o Projeto de Lei no 650/96 seja
apreciado em primeiro lugar. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa. ) Aprovado o requerimento
Votação, em turno único, do Projeto de Lei no 650/96, do

Governador do Estado, que altera dispositivo do Regimento de
Custas e Emolumentos do Estado de Minas Gerais (extingue o
repasse de • recursos para as entidades classistas) A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto na forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta. A
Comissão de Administração Pública opina por sua aprovação na
forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Justiça, com as
Emendas nQs 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina por sua aprovação na forma do Substitutivo
nQ 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda ng 1, da Comissão
de Administração Pública; a Subemenda nQ 1, que apresenta, á
Emenda ng 2, da Comissão de Administração Pública; e as
Emendas nos 3 a 6, que apresenta. A Presidência lembra ao
Plenário que, nos termos do art. 276 do Regimento Interno,
declarou encerrada a discussão do Projeto de Lei nQ 650/96
na reunião extraordinária de hoje, pela manhã. Informa,
também, que, no decorrer da discussão, foram apresentados ao
projeto o substitutivo nQ 2, do Deputado Marcos Nelénio; as
emendas ns 7 a 12, dos Deputados Dinis Pinheiro, Ronaldo
Vasconcellos, João Batista de Oliveira, João Leite,
Bonifácio Mourão e Elbe Brandão, respectivamente; e a Emenda
no 13, do Deputado Bonifácio Mourão. A Presidência, nos
termos do art. 223 do Regimento Interno, designa para
relatar a matéria o Deputado Simão Pedro Toledo. Á
Presidência indaga ao relator se ele se encontra em
condições de emitir parecer sobre as emendas ou se fará uso
do prazo regimental.
O Deputado Simão Pedro Toledo - Sim, Sr. Presidente, estou

em condições de relatar a matéria.



454

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Simão Pedro
Toledo.

Emissão de Parecer
O Deputado Simão Pedro Toledo - (- Lê)
"PARECER SOBRE AS EMENDAS NQ5 7 A 13 E O SUBSTITUTIVO NQ

2, APRESENTADOS EM PLENÁRIO, AO PROJETO DE LEI
NQ 650/96
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Chefe do Poder
Executivo, tem como objetivo alterar a redação do art. 40 da
Lei flQ 7.399, de 1Q/12/78, que contém o Regimento de Custas
e Emolumentos do Estado de Minas Gerais.
Publicada em 23/2/96, foi a proposição distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que
sobre ela emitiram parecer.
Em razão do pedido de urgência do Governador do Estado
feito por meio da Mensagem flQ 3/96, passou a proposição a
tramitar na forma do art. 222 do Regimento Interno.
Durante a fase de discussão da matéria, foram apresentadas

várias sugestões de alterações do seu texto, quais sejam o
Substitutivo nQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça; as
Emendas ns 1 e 2, da Comissão de Administração Pública; as
Emendas ngs 3 a 6, da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária; a Subemenda nQ 1 à Emenda ng 2, da Comissão de
Administração Pública, apresentada nesta Comissão.
Todas essas alterações foram aprovadas nas comissões e
incluídas pelos relatores em seus pareceres.
Agora, em razão das emendas e do Substitutivo nQ 2,
apresentados em Plenário, e diante de ter-se esgotado o
prazo para reapreciação da matéria, passamos a emitir nosso
parecer sobre as várias alterações sugeridas.

Fundamentação
A avaliação do polémico projeto de lei em discussão deve
ser precedida de algumas informações de ordem prática,
especialmente em relação à repartição dos recursos do
chamado Fundo Judiciário, instituído pela Lei nç 7.399, de
1978.
Se avaliarmos minuciosamente o comando contido no art. 40
da citada lei, infere-se que a esse fundo é carreado o
produto de uma sobretaxa da ordem de 20% incidente sobre as
custas judiciais e emolumentos cartorários.
Os recursos oriundos dessa sobretaxa, que compõe o chamado
Fundo Judiciário, foram assim distribuídos ao longo dos 18
anos de sua instituição:
Siglas:
IPSEMG - Instituto de Previdência dos Servidores de Minas

Gerais;
CAA-MG - Caixa de Assistência dos Advogados de Minas

Gerais;
AMAGIS - Associação Mineira da Magistratura;
A5J-MG - Associação dos Serventuários da Justiça de Minas

Gerais;
AMMP - Associação Mineira do Ministério Público;
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FCMCRPF - Fundo de Construção. Manutenção, Conservação e

Reparos de Prédios de Fórum; -
FCAPAJ - Fundo de Custeio de Ações Públicas de Assistência

Judiciária;
AJUP - Associação dos Juizes de Paz;
IAMG - Instituto dos Advogados de Minas Gerais;
AAMG - Associação dos Advogados de Minas Gerais;
SERJUSMIG - Sindicato dos Servidores Remunerados da Justiça

de Primeira Instância do Estado de Minas Gerais.
Constata-se, pela avaliação do quadro acima, que o Estado

já controla, por via da administração direta e indireta, 61%
do montante dos recursos destinados ao denominado Fundo
Judiciário, sendo 47% para o IPSEMG; 11% para o Fundo de
Construção, Manutenção, Conservação e Reparos de Prédios de
Fóruns e 3% para o Fundo de Custeio de Ações Públicas de
Assistência Judiciária.
O que se discute, então, é a destinação dos restantes 39%,

até então utilizados pelas entidades civis acima elencadas.
O projeto do Governo, em sua forma original, suprime o
benefício de todas as entidades, direcionando a totalidade
dos recursos da sobretaxa para o erário público estadual-
Conforme justificativa do Chefe do Poder Executivo em sua
mensagem, procura-se neste momento contemplar os serviços da
Justiça, mediante o aporte desses recursos
As alterações ali sugeridas passam a dar ao Fundo a

seguinte destinação:
- 11% para construção, manutenção, conservação e

reparação de prédios de fórum;
II - 43% para custeio de ações públicas e assistência

judiciária;
III - 46% para o Fundo Penitenciário Estadual.
Para avaliarmos com profundidade a proposição oriunda do

Poder Executivo, torna-se prudente uma análise preliminar do
próprio dispositivo que se pretende modificar por via da
proposta governamental
A Lei Complementar nQ 27, com a nova redação que lhe foi
dada pela Lei Complementar nQ 36, de 18/1/96, acabou por
extinguir o fundo previsto no aru 40 da Lei nQ 7.399, de
1978, em razão da omissão do Poder Executivo quanto a sua
regulamentação.
Como o projeto de lei em teia dispõe exatamente sobre a
redistribuição dos recursos gerados pelo chamado Fundo
Judiciário, torna-se imperioso, então, compatibilizar a
redação do art. 40 da citada lei com a situação jurídica
nova, criada pela Lei Complementar nQ 27, sob pena de se
estar regulamentando aquilo que não existe.
Não obstante, emerge da interpretação do mesmo art. 40 que

a destinação dos recursos ali arrecadados deve atender a
encargos de natureza previdencial e assistencial. Ao avaliar
o projeto governamental à luz desse comando, nota-se que a
proposta contida na proposição sob comento não contempla
tais finalidades. Dai surge também a necessidade de se
modificar a redação original.
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Para manter obediência ao comando da Lei ri 7.399, de 1978,
quanto à finalidade e á natureza dos recursos oriundos do
Fundo Judiciário, as entidades civis que se benefíciam com
percentual maior, ou seja, a CAA, a AMAGIS e a AMMP, tomaram
providências em suas respectivas leis orgânicas com o
objetivo de atender tais exigências.
Sob o ponto de vista da constitucionalidade da cobrança da
sobretaxa prevista no art. 40 da Lei nQ 7.399, de 1978, não
faltam teses favoráveis a sua extinção de plano, o que é
tarefa tanto do legislador - por via da revogação do
dispositivo - quanto do Poder Judiciário - mediante
provocação formal. Em recente visita a esta Casa, em
audiência das comissões que avaliaram o projeto, o renomado
jurista, Prof. Raul Machado Horta, expressou de forma clara
sua adesão à tese daqueles que não vêem nenhuma hostilidade
ao texto constitucional vigente quanto à manutenção do
fundo. Dos ensinamentos do citado jurista colhemos a certeza
de que estamos trilhando o caminho da verdadeira justiça.
Como se vê do quadro que ilustra este parecer, desde a
criação do fundo, as entidades civis ali elencadas se
beneficiam dos recursos dele oriundos. Há que se destacar,
ainda, o relevante papel fiscalizador por elas exercido em
relação à fonte geradora dos recursos, função esta de
extrema importância para o êxito da arrecadação.
Assim sendo, apesar de estar a proposta governamental
alicerçada no interesse público, há que se repará-la em
alguns pontos, evitando-se com isso inquestionável injustiça
com as entidades beneficiárias do fundo.
Durante a fase de tramitação do projeto nas comissões
técnicas desta Casa, foram apresentadas várias emendas com o
objetivo de se alterarem as regras consubstanciadas na forma
original da proposição ou mesmo para aprimorar o seu texto.
Estamos, pois, nesta oportunidade, avaliando todas as
propostas apresentadas em Plenário da forma mais justa
possível. Como se verá mais adiante, achamos por bem
contemplar parte delas no Substitutivo nQ 3, que integra o
nosso parecer.
Passamos, então, neste momento, a avaliar as Emendas ns 7

a 13, apresentadas em Plenário.
EMENDA No 7

A emenda em epígrafe, subscrita pelo Deputado Dinis
Pinheiro, sugere alterações no art. 40 da Lei nQ 7.399, de
1978, e no índice utilizado como indexador para a cobrança
de emolumentos, conforme previsto na mesma norma.
As alterações que se pretende fazer no art. 40 já foram
contempladas por via da nova redação dada àquele
dispositivo, tudo de conformidade com o que consta no art.
lQ do nosso Substitutivo nQ 3. O prazo consignado de sete
dias, previsto no item 2 da emenda, foi reduzido para vinte
e quatro horas, enquanto que o indexador original previsto
na mesma norma será aquele estabelecido no Decreto n
32.370, elevado à condição de lei, conforme consta no nosso
substitutivo.

EMENDA NO 8
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O nosso Substitutivo ng 3 é resultado de um trabalho

meticuloso, Que levou em consideração tanto a reivindicação
das entidades quanto as necessidades do poder público. Esse
esforço culminou nos indices constantes nos incisos que
compõem o lg do art. 1Q, dai a razão de não acolhermos a
sugestão aqui avaliada, formalizada pelo Deputado Ronaldo
Vasconce nos.

EMENDA No 9
O nosso Substitutivo nQ 3, como medida de prudência,

estabeleceu a previsão de, no prazo de um ano, fazer-se nova
avaliação em relação à arrecadação, distribuição e aplicação
dos recursos do chamado fundo judiciário. Se instituirmos de
plano data para exclusão das entidades, certamente poderemos
incorrer em injustiça principalmente em relação àquelas
entidades que empregam muitos profissionais, como é o caso
da Caixa de Assistência dos Advogados. Desmerece acolhida,
então, a emenda do Deputado João Batista de Oliveira.

EMENDA NQ 10
A emenda em epígrafe, de autoria do Deputado João Leite,
tem um conteúdo de extrema relevância. Porém, não há como
olvidar por inteiro as necessidades do Estado em outras
áreas de igual importância, como é o caso do sistema
penitenciário. Resolvemos, então, dentro dos limites do
Estado, acolhê-la em parte. Como consta no Substitutivo n
3, a destinação de parte dos recursos (40%) já está
garantida, ficando para o decreto regulamentador estipular
outros recursos a. serem empregados nos conselhos consignados
na emenda em apreço.

EMENDA No 11
De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, a emenda em
epigrafe visa alterar os percentuais já estabelecidos no
Substitutivo nQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Apesar de a sugestão fazer inteira justiça à Associação do
Ministério Público e à Associação dos Advogados, entidades
que ficaram prejudicadas com percentuais menores, entendemos
que o contorno dado por nosso Substitutivo nQ 3 atende aos
anseios das mesmas.

EMENDA Np 12
A emenda em epigrafe, de autoria da Deputada Elbe Brandão,
tem o propósito de acrescentar, no rol das entidades
beneficiárias, o Sindicato dos Servidores da Justiça de
Segunda Instância do Estado de Minas Gerais. Como foram
exaustivas as discussões em torno do projeto, com
manifestação das diversas entidades interessadas, entendemos
que este é o momento mais oportuno para avaliação do
conteúdo dessa emenda. Por fazer justiça à classe dos
servidores do Judiciário lotados na segunda instância,

o resolvemos acolhê-la.
EMENDA NO 13

A emenda em estudo, de autoria do Deputado Bonifácio
• Mourão, procura excetuar do controle do Poder Executivo os

recursos oriundos da aplicação da Lei ng 9.099, destinando-
os ao Poder Judiciário. Reconhecemos as carências do Poder
Judiciário, que tem se desdobrado para atender a crescente
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demanda dos jurisdicionados. No entanto, há que se ressaltar
a premente necessidade desses recursos por parte do Poder
Executivo, que se encontra, neste momento, sufocado pelo
elevado ónus da máquina administrativa do Estado. Como
medida de prudência, inserimos em nosso Substitutivo nQ 3.
apresentado na conclusão deste parecer, dispositivo que
transfere para a regulamentação a forma de distribuição dos
recursos oriundos dos juizados especiais. Nada impede,
assim, que parte deles seja utilizada no próprio Poder
Judiciário.

SUBSTITUTIVO No 2
De autoria do Deputado Marcos Helênio, o Substitutivo nQ 2,

apresentado em Plenário, altera substancialmente o Projeto
de Lei nQ 650/96. Vê-se, da interpretação de tal proposta,
Que O parlamentar pretende criar o Fundo de Assistência
Judiciária e estabelecer os critérios para o seu
gerenciamento. Além de não manter obediência plena em
relação à Lei Complementar nQ 27, alterada pela Lei
Complementar n 29, a maioria dos comandos contidos na
proposta já está contemplada em nosso Substitutivo nQ 3. Os
demais dispositivos contidos neste substitutivo poderão ser
avaliados, assim entendemos, quando chegar a esta Casa novo
projeto de autoria do Poder Executivo, conforme previsto na
nossa proposta.
Diante de tantas propostas de alterações e como forma de
melhorar tecnicamente a redação da proposta original,
resolvemos apresentar, então, na conclusão do nosso parecer.
o Substitutivo nQ 3. Como já dito, muitas das sugestões que
integram as emendas e o substitutivo aqui avaliado, foram
por nós acolhidas, passando a fazer parte dos dispositivos.
O nosso Substitutivo nQ 3 visa, acima de tudo, a
compatibilizar os interesses das entidades com as
necessidades do poder público. Estar-se-á, por essa opção,
atendendo em parte a reivindicação do Poder Executivo
manifestada no projeto de lei ora avaliado. Vê-se, POS, Que
toda a verba por ele controlada (IPSEMG, FCMCRPF e FCAPAJ)
teve destinação na forma sugerida originalmente. Acresceram-
se a tais percentuais outros 19,0% suprimidos das diversas
entidades.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela rejeição das Emendas
nQs 7 a 11 e 13 e pela aprovação da Emenda ng 12, as Quais
foram apresentadas em Plenário; pela rejeição do
Substitutivo nQ 2, apresentado também em Plenário; pela
rejeição do Substitutivo flQ 1. da Comissão de Justiça, e
apresentamos o Substitutivo nQ 3, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO No 3
Altera a redação do art. 40 da Lei 7.399, de 1978, que
dispõe sobre o Regimento de Custas e Emolumentos no Estado
de Minas Gerais e dá outras providências.
Art. l Q - O art. 40 da Lei nQ 7.399, de lQ de dezembro de
1978, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 40 - Ao valor total das custas e ao valor dos

emolumentos por atos extrajudiciais, lançados em livros de



notas e em livros de registros públicos, será acrescido um
percentual de 20% (vinte por cento) a ser utilizado em
construção, manutenção, conservação e reparação de prédios
de fórum; para custeio de ações públicas, assistência
judiciária e defensoria pública; pelo Fundo Penitenciário
Estadual, bem como para custear encargos de natureza
previdencial e assistencial.".

l Q - os recursos a que se refere este artigo serão
distribuidos conforme os seguintes percentuais:

- 11,00% para construção, manutenção, conservação e
reparação de prédios de fórum;
II - 33,00% para custeio de ações públicas, assistência

judiciária e defensoria pública;
III - 36,005/ para o Fundo Penitenciário Estadual
IV - 9,00% para a Caixa de Assistência dos Advogados de

Minas Gerais;
V - 2,75% para a Associação dos Magistrados Mineiros;
VI - 1,50% para a Associação dos Serventuários da Justiça;
VII - 2,75% para a Associação Mineira do Ministério

Público;
VIII - 1,00% para a Associação dos Juizes de Paz do Estado

de Minas Gerais;
IX - 1.00% para o Instituto dos Advogados de Minas Gerais;
X - 0,50% para a Associação dos Advogados de Minas Gerais;
XI - 1,40% para o Sindicato dos Servidores da Justiça
Remunerada de la. Instância de Minas Gerais;
XI! - 0.10% para o Sindicato dos Servidores da Justiça
Remunerada de 22 Instância de Minas Gerais.".
Art. 2g - Ficam as entidades civis beneficiárias dos
recursos previstos nesta lei obrigadas a aplicá-los
exclusivamente em planos de assistência à saúde de seus
associados, quando o percentual previsto no artigo anterior
exceder a 1% (um por cento), e em atividade de natureza
cultural, quando o percentual for inferior ou igual a 1% (um
por cento).
Art. 3 - O art. 39 da Lei nQ 7.399, de lQ de dezembro de
1978, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 39 - Os valores das custas e emolumentos judiciais e

aqueles decorrentes da arrecadação relativa a multas,
custas processuais e outras cominações provenientes da
aplicação da Lei Federal nQ 9.099, de 26 de setembro de
1995, integram a receita do Estado de Minas Gerais.".
Art. 4Q - Ficam mantidas as disposições contidas no Decreto
nQ 32.370, de 20 de dezembro de 1990.
Art. SQ - Fica vedada a remuneração de quaisquer das
entidades previstas no art. lQ desta lei, a titulo de
administração dos recursos nela previstos.
Art. 6g - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial no valor de R$30.000.000,00 (trinta milhões de
reais), observado o disposto na Lei Federal nQ 4.320, de
1964, para atender às disposições desta lei.
Art. 7Q - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar
a forma de arrecadação, repasse e fiscalização dos recursos
previstos no art. lQ desta lei, devendo a sua distribuição.
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em relação às entidades beneficiárias, ocorrer diretamente e
até 24 (vinte e quatro) horas após o recolhimento.
Art. 8 - O Poder Executivo regulamentará a forma de
distribuição dos recursos provenientes da aplicação da Lei
nQ 9.099, de 1995, devendo destinar um percentual mínimo de
40% (quarenta por cento), em partes iguais, para os fundos
estadual e municipal da criança e do adolescente.
Art. 9 - O Poder Executivo enviará à Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, no prazo de 360 (trezentos e
sessenta) dias contados da data de publicação desta lei,
nova regulamentação tratando tanto da redistribuição dos
recursos ora destinados a entidades civis quanto dos
critérios para a sua utilização.
Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data da sua

publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.'
Sr Presidente, Srs. Deputados, este é o nosso parecer a
respeito da matéria. Quero lembrar que o Substitutivo np 3 é
fruto de um amplo entendimento realizado entre os Deputados
e o Governo. Durante mais de 40 dias, discutiram-se,
amplamente, todos os aspectos da distribuição da verba do
Fundo Judiciário. Em várias reuniões, Presidentes de
comissões se entregaram de corpo e alma a esse debate.
Houve, inclusive, uma reunião que contou com a participação
de todas as entidades envolvidas, por sugestão do Deputado
Marcos Helênio. Somente essa reunião durou mais de quatro
horas. De sorte que o que se procurou, dentro de um critério
de equilíbrio e de ponderação, foi conciliar os interesses
do Governo com os das entidades que, há muitos anos, contam
com os recursos daquele Fundo para fazer face a suas
necessidades mais prementes. Para tanto, procuramos ouvir
todas as partes interessadas. Contamos com a colaboração
inestimável das Lideranças desta Casa e chegamos a um
denominador comum para apresentar esse substitutivo.
Nesta oportunidade, Sr. Presidente, quero dizer a V. Exa.
que nosso trabalho está concluído com o Substitutivo nQ 3.
Valho-me, ainda, desta oportunidade para saudar as entidades
governamentais que enviaram representantes ao Plenário desta
Casa, notadamente a Defensoria Pública, que tão relevantes
serviços presta a Minas Gerais e mais haverá de prestar.
Tenho a certeza de Que esta Casa cumpriu com o seu dever,
apresentando uma solução que, realmente, pode não ser a
ideal, mas procura harmonizar o superior interesse do
Governo com os interesses das entidades não governamentais
que são beneficiadas pelo Fundo. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Bonifácio Mourão, solicitando a votação destacada das
Emendas ns 11 a 13. A Presidência defere o requerimento,
nos termos do inciso Xvii do art. 244 do Regimento Interno.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Romeu Queiroz,
solicitando que o Substitutivo ng 3 seja votado em primeiro
lugar. Em votação, o requerimento Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
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Com a palavra, para encaminhar a votação da matéria, o
Deputado Marcos Helênio.
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, público presente, servidores da
Justiça, da Defensoria Pública e das demais entidades,
representantes da imprensa. Ouvimos com atenção o parecer do
nobre Deputado Simão Pedro, acompanhamos as discussões em
Plenário e tivemos o cuidado de entrar com um requerimento,
naquela oportunidade, pedindo que houvesse um debate entre
as entidades envolvidas, o que foi, de plano, aceito. Esse
debate veio, de fato, trazer-nos informações a respeito da
maneira como a verba era aplicada pelas entidades
beneficiadas. Passamos a entender um pouco mais desse
assunto, apesar de não concordar, no conjunto, com a forma
como isso era feito, até porque esta é a questão de fundo
que vamos discutir. Tem méritos e avanços esse projeto Que
tenta melhorar a questão das taxas judiciárias.
O Governo apresentou um projeto que tenta dar melhores
condições de funcionamento ao Fundo Penitenciário Estadual e
aumentou substancialmente o percentual das dotações. O
percentual para construção e manutenção de prédios de fóruns
foi de 11%. Entendemos que era correto e defendemos isso
porque, relativamente à questão das penitenciárias do Estado
de Minas Gerais, estamos vendo que é um sistema com muitas
dificuldades e problemas. Parece-me que a grande maioria dos
presos, hoje, cumpre pena em cadeias em péssimas condições,
condições subumanas, quando deveriam estar cumprindo pena
visando á sua reintegração na sociedade. As penitenciárias
são em número insuficiente, e as cadeias estão em petição de
miséria. Essa era a primeira parte com a Qual concordávamos.
embora discordássemos de outras. E claro que na discussão
houve pressões, pressões legitimas. Não vamos, de forma
alguma, condenar esse aspecto, até porque fui o autor do
requerimento que permitiu a vinda das entidades. Foi melhor
que elas aqui viessem - a Caixa de Assistência dos
Advogados, a Associação dos Magistrados, a Associação dos
Serventuários da Justiça, a Associação Mineira do Ministério
Público, a Associação dos Juizes de Paz, o Instituto dos
Advogados, a Associação dos Advogados, o Sindicato dos
Servidores da Justiça, dos Defensores Públicos - todos aqui
vieram participar do debate. E claro que alguns com poder de
fogo maior do que outros, mas penso que alguns Deputados se
sensibilizaram, pois, no Substitutivo nQ 3, vemos que houve
algumas mudanças pequenas nos percentuais, como no caso da
Caixa de Assistência dos Advogados, que, depois do projeto
do Governo, que cortava o seu percentual em 50%, ficava com
8,5%. Temos que elogiar o seu Presidente, o Dr. Jacob,
porque ele trabalhou intensamente junto aos Deputados e
conseguiu que fosse acrescentado mais 0,5%, por meio do
Substitutivo nQ 3, ficando o total em 9%. A AMAGIS caiu de
3% para 2,75% e, da mesma forma, a Associação do Ministério
Público, que também caiu de 3'/ para 2,75%. Em compensação, o
Instituto dos Advogados ganhou mais 0.5%, e o Sindicato dos
Servidores da 22 Instância também foi contemplado com
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percentual muito pequeno, que entendiamos deveria ser o
mesmo do Sindicato dos Servidores Remunerados da 1
Instância. Mas não é essa, ainda, a questão, os percentuais
ficaram muito diferenciados. O que continuamos a questionar
são dois pontos fundamentais.
Antes, porém, queremos lembrar que quando falaram que
estávamos fazendo obstrução, que todos já estavam
sacrificados, houve o entendimento da Bancada do PT para que
houvesse a inversão da pauta, para que se votasse,
imediatamente, o Projeto de Lei flQ 650, o que está sendo
feito. Não estamos aqui para postergar deliberações.
Queremos uma tramitação normal, com entendimentos, com
esclarecimentos.
Quanto aos pontos polêmicos, no meu entender, a questão da
regulamentação do Fundo não está clara. Ela não foi
contemplada no Substitutivo nQ 3. Não houve a
regulamentação, e o repasse vai continuar a ser feito da
mesma forma. A nossa proposta, de acordo com a Lei
Complementar nQ 27, era exatamente a de regulamentar a
criação do Fundo de Assistência Judiciária. Entendemos que
sem um grupo coordenador ou conselho esse repasse vai ficar
sem controle, sem fiscalização, sem prestação de contas.
Essa é a nossa posição clara, sem nenhum receio de agradar
ou desagradar.
O outro ponto é o recolhimento do Fundo. Não sei se ele

continuará sendo feito através da Caixa ou do BEMGE. Também
precisa ser esclarecido se o percentual para a administração
do Fundo vai continuar. Â nossa proposta é que não haja taxa
de administração dessa distribuição.
Fizemos, também, uma mudança, que acredito vai ser acolhida

por todos os Deputados que manifestaram apoio e compreensão,
na parte que trata da questão dos 33%. E projeto do Governo
manter os 33% para custeio. Com  isso, entendemos que ações
públicas e assistência judiciária estão implicitamente
incluidas nas atribuições da Defensoria Pública. Então,
precisamos manter os 33% para a Oefensoria Pública,
suprimindo a expressão 'ações públicas e assistência
judiciária. E o que peço aos senhores. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que,

sendo aprovado o Substitutivo nQ 3, haverá prejudicial idade
dos Substitutivos ns 1 e 2. Em votação, o Substitutivo n
3, salvo emendas e destaques. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Estão
prejudicados os Substitutivos ngs 1 e 2. Em votação, as
Emendas ns 1 a 6, Que receberam parecer pela aprovação. Os
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitadas. Em votação, as Emendas ns 7 a lO, que
receberam parecer pela rejeição- Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Em
votação, a Emenda nQ 11, destacada. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.
Em votação, a Emenda nQ 12, destacada. Os Deputados q ue a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.
Em votação, a Emenda nQ 13, destacada. Os Deputados que a



;;fl
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.
Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei
N 650/96 na forma do Substitutivo nQ 3, com a Emenda nQ 12.
A Comissão de Redação.
Votação, em turno único, do Projeto de Lei nQ 649/96, do
Governador do Estado, que dá nova redação ao art. 11 da Lei
ng 11.517, de 13/7/94, que organiza a Universidade Estadual
de Montes Claros (nomeação do Reitor e do Vice-Reitor pelo
Governador do Estado).

Questão de Ordem
O Deputado Romeu Queiroz - Sr. Presidente, em entendimentos
feitos com os partidos de oposição e as Bancadas do Governo,
foi acertado que a votação desse projeto ficaria para a
noite. Portanto, solicito o encerramento, de plano, da
reunião.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando os Deputados para as
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia
18, às 9 horas, nos termos dos editais de convocação, e para
a ordinária deliberativa 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 289 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As dez horas e quinze minutos do dia nove de abril de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Anderson Adauto, João Leite e Gilmar
Machado, membros da supracitada Comissão. Na ausência do
Presidente, o Deputado Anderson Adauto assume a direção dos
trabalhos, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Gilmar Machado 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: oficio do Líder da Bancada do PTB de São
Paulo, publicado na edição de 13/3/96; oficio do Presidente
da Câmara Municipal de Belo Horizonte, publicado em 16/3/96;
oficio da Prefeitura Municipal de Formiga, publicado em
22/3/96; ofício do Prefeito Municipal de Nova Módica,
publicado em 20/3/96, o qual é objeto de solicitação da
Presidência à assessoria para que o encaminhe ao Governador
do Estado; oficios do Presidente da Associação dos
Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande - AMEG - e da
Câmara Municipal de Patos de Minas, publicados em 28/3/96; e
oficio do Coordenador de Comunicação Social da PUC-MG,
solicitando o apoio na divulgação de vestibular junto ao
público desta Casa. Após, a Presidência redistribui os
Requerimentos nQs 1.118, 1.122. 1.140 e 1-154/96 ao Deputado
Gilmar Machado e designa o Deputado João Leite para relatar
os Requerimentos ns 1.159. 1.160. 1.161, 1.162 e 1.167/96.
Encerrada a ia parte dos trabalhos, passa-se à ia Fase da
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Ordem do Dia. Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado
apresenta requerimento em que solicita seja realizada
audiência pública com os Srs. Joaquim Antônio Gonçàlves, da
Secretaria da Educação; Vítor Mota, Diretor do SENAI em
Minas Gerais, e Adair Balduino Ferreira, Vereador à Câmara
Municipal de Uberlândia e Presidente da Comissão de Educação
desse município, e a Sra. lolanda Rodrigues Assis Abalém,
Diretora da Escola Estadual Américo Renê Giannetti, de
Uberlândia, para que discorram sobre as novas orientações
daquela Secretaria acerca do ensino profissionalizante, O
Deputado Gilmar Machado apresenta outro requerimento,
solicitando que a Secretaria da Educação reexamine o ato de
exoneração da Sra. Petrina Andréia Meireles Minelli,
Diretora da Escola Estadual Francisco Sales. Colocados em
votação, cada um por sua vez, são os requerimentos
aprovados. A seguir, a Presidência procede à leitura de
requerimento do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita
seja convidado o Sr. Ademir Lucas Gomes, Secretário de
Esportes, Lazer e Turismo, para debater sobre o Projeto
Curumim e a ação dessa Secretaria nos municípios mineiros,
promovendo a prática esportiva. Colocado o requerimento em
votação, o Deputado João Leite apresenta-lhe uma emenda para
excluir o Projeto Curumim do objetivo da visita, uma vez que
tal projeto se encontra na Secretaria da Criança e do
Adolescente. Colocados em votação, cada um por sua vez, são
aprovados o requerimento e a emenda. Em seguida, a
Presidência procede à leitura de requerimento do Deputado
Alvaro Antônio, solicitando sejam estudados novos mecanismos
de concessão de bolsas de estudo. A Presidência determina à
assessoria que analise tal proposta, para que a Comissão
tenha condições de apreciá-la. Passa-se à 2a Fase da Ordem
do Dia. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os
pareceres pela aprovação dos Projetos de Lei ns 609/95, com
a Emenda nQ 1, e 613/95, com as Emendas ns 1, 2 e 3, ambos
no lQ turno (relator: Deputado João Leite). Passa-se à 3
Fase da Ordem do Dia. Submetidos a discussão e votação, são
aprovados os Projetos de Lei ns 169 e 546, no 2Q turno;
288, 372, 578 e 634/95, no lQ turno (relator: Deputado
Gilmar Machado); 527/95, no 2Q turno, na forma do vencido no
l Q turno; 592/95, no lQ turno, com a Emenda ng 1 (relator:
Deputado Anderson Adauto); 495, 655 e 670/95, no lQ turno
(relator: Deputado João Leite). Em seguida, submetidos a
votação, são aprovados os Requerimentos ns 1.070, 1.078,
1.114, 1.118, 1.122 e 1.140/96 (relator: Deputado Gilmar
Machado); 1.148, 1.159, 1.160, 1.161, 1.162 e 1.167/96
(relator: Deputado João Leite). O Deputado Gilmar Machado
solicita o prazo regimental para emitir parecer sobre o
Requerimento nQ 1.154/96. A Presidência defere o pedido, e,
logo após, coloca em votação, nos termos da Deliberação da
Mesa nQ 487, cada um por sua vez, os Requerimentos ns
1.051, 1.052, 1.079, 1.085, 1.086 a 1.099. 1.110, 1.111,
1.123 a 1.129, 1.135 a 1.139, 1.149 a 1.153, 1.155 e 1.173 a
1.183/96, que são aprovados. A seguir, a Presidência submete
a discussão e votação os Pareceres de Redação Final dos



;fl
Projetos de Lei flQS 131, 208, 262, 287, 339, 384, 386, 519,
522, 523, 525, 544 e 545/95, que são aprovados. Tendo em
vista a presença de alunos deficientes e pais de alunos da
Escola Estadual Francisco Sales, o Deputado Gilmar Machado
sugere que sejam ouvidas as pessoas presentes Tal sugestão
é acatada pelos parlamentares. A comunidade escolar solicita
que a Comissão interceda junto à Secretaria da Educação a
fim de que se reveja o ato de exoneração da Diretora Petrina
Andreia Meireles Minelli. O Deputado Anderson Adauto,
devendo se ausentar, passa a direção dos trabalhos ao
Deputado João Leite. Este convida o Sr-Rogério Corrêa,
Vereador à Câmara Municipal de Belo Horizonte, a tomar
assento à mesa e passa-lhe a palavra. Após a explanação do
Vereador, mães, alunos e representante do STND-UTE fazem
questionamentos. O Deputado Gilmar Machado informa que a
Comissão tomará as devidas providências. 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, 16 de abril de 1996.
João Leite, Presidente - Geraldo Rezende - Gilmar Machado.

ATA DA 27a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia nove de abril de
mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo,
Arnaldo Penna, Durval Angelo e Alencar da Silveira Júnior
(este, em substituição ao Deputado Ivair Nogueira, por
indicação da Liderança do PDT), membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Ajalmar Silva, Arnaldo Penna,
Bonifácio Mourão, Durval Angelo e Elbe Brandão, membros da
Comissão de Administração Pública; e Geraldo Rezende, Glycon
Terra Pinto, Ajalmar Silva e Simão Pedro Toledo
(substituindo os dois últimos, respectivamente, aos
Deputados Miguel Martini e Romeu Queiroz, por indicação da
Liderança do PSDB). membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária- Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Arnaldo Penna que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A seguir, a Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar os Pareceres
para o lQ Turno dos Projetos de Lei nQs 684/96, que altera a
estrutura orgânica da Fundação João Pinheiro; 700/96, que
altera a estrutura orgânica da Secretaria de Recursos
Humanos e Administração, extingue o Instituto Estadual de
Desenvolvimento de Recursos Humanos - IEDRHIJ -, e dá outras
providências; e 701/96, que transforma a Secretaria do
Trabalho e Ação Social e a Secretaria da Criança e do
Adolescente em Secretaria do Trabalho, da Assistência
Social, da Criança e do Adolescente, e dá outras
providências, todos do Governador do Estado. Passa-se,
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então, ao Projeto de Lei flQ 684/96. A Presidência comunica
que os relatores foram anteriormente designados. Na ausência
do relator designado pela Comissão de Constituição e
Justiça, o Presidente redistribui a matéria ao Deputado
Alencar da Silveira Júnior, a quem concede a palavra. Este
emite parecer que conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade da proposição. Colocado em
discussão, o Deputado Durval Angelo requer seja suspensa a
reunião em solidariedade ao Deputado Ivo José, que foi
atacado por um cão da Policia Militar no conflito havido
entre aquela corporação e os trabalhadores sem terra.
Manifestam-se sobre o requerimento os Deputados Geraldo
Santanna, Simão Pedro Toledo, Bonifácio Mourão, Elbe
Brandão, Ajalmar Silva, Glycon Terra Pinto e Geraldo
Rezende Colocado em votação, é o requerimento rejeitado.
Encerrada a discussão, é colocado em votação e aprovado o
parecer do Deputado Alencar da Silveira Júnior. Logo após, o
Deputado Arnaldo Perna, relator pela Comissão de
Administração Pública, procede à leitura de seu parecer, o
qual conclui pela aprovação da matéria Colocado em
discussão e votação, é aprovado o parecer. Estando ausente o
relator anteriormente designado pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, a Presidência
redistribui a proposição ao Deputado Glycon Terra Pinto, que
emite parecer concluindo pela aprovação da matéria na forma
proposta. Discutido e votado, é o parecer aprovado. Passa-
se, a seguir, ao Projeto de Lei nQ 700/96. O Deputado Simão
Pedro Toledo, relator pela Comissão de Constituição e
Justiça, apresenta seu parecer, o qual conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria com as Emendas ns 1 e 2. Colocado em discussão,
fazem uso da palavra os Deputados Arnaldo Perna, Simão Pedro
Toledo e Durval Angelo, que solicita vista da proposição, a
qual é concedida pela Presidência. Passa-se ao Projeto de
Lei nQ 701/96, cujo relator pela Comissão de Constituição e
Justiça, Deputado Simão Pedro Toledo, emite parecer pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria. Na fase de discussão, o Deputado Durval Angelo
solicita vista do processo, a qual é concedida pela
Presidência, pelo prazo regimental. Nada mais havendo a ser
tratado, a Presidência agradece o comparecimento dos
Deputados, solicita que seja lavrada a ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 16 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo - Arnaldo
Penna - Ivair Nogueira - Ajalmar Silva - João Leite -
Geraldo Rezende. -
ATA DA 37 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
Às dez horas e quinze minutos do dia dez de abril de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ivo José, Ronaldo Vasconcellos,
Wilson Trópia e Antônio Roberto, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ivo José, declara aberta a reunião e solicita ao
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Deputado Ronaldo Vasconcelios que proceda á leitura da ata
da reunião, anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A reunião tem por finalidade ouvir,
em audiência pública, o Sr. Aluizio Fantini Valério,
Presidente da RURALMINAS, que prestará esclarecimentos sobre
arrendamento de terras públicas a empresas reflorestadoras.
O Presidente suspende os trabalhos por 10 minutos para
receber representantes de diversas entidades civis que
participarão desta reunião. Reabertos os trabalhos, a
Presidência solicita aos Deputados Antônio Roberto e Wilson
Trópia, que procedam, respectivamente, à leitura da seguinte
correspondência: Oficio no 212/96, do IEF (publicado no
Diário do Legislativo de 4/4/96); e Ofício no 841/96, do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (publicado no Diário do Legislativo de
28/3/96). A seguir, o Sr. Aluizio Fantini é convidado a
tomar assento à mesa, bem como os Srs. Célio Murilo de
Carvalho Valle e José do Carmo Neves, ambos do IEF.
Registra-se, também, a presença dos Srs. Antônio Maria
Claret Maia, Gerente de Divisão de Legitimação de Terras da
RURALMINAS; Luiz Figueiredo Silva, Diretor de Assuntos
Fundiários da RURALMINAS; Geraldo José dos Santos, Assessor
Técnico da RURALMINAS; Maria Dalci Ricas, Superintendente
Executiva da AMDA, Lourival Norato de Carvalho, da Federação
dos Trabalhadores na Indústria Extrativa de Minas Gerais;
Arnaldo Hélio Dias, Prefeito Municipal de Jaiba; José
Medina, Assessor Técnico do IEF A Presidência faz as
considerações iniciais por ser de sua autoria o requerimento
Que deu origem a esta reunião. Na oportunidade, explica que
o Movimento dos Sem-Terra não participa desta audiência
devido à caminhada que promove desde Governador Valadares
até Belo Horizonte e registra o lamentável episódio ocorrido
com os membros deste movimento, no dia 09/4/96, nesta
Capital. Em seguida, passa a palavra ao Sr. Aluizio Fantini,
a fim de que faça sua exposição sobre o tema em foco.
Prosseguindo, a Presidência passa à fase dos debates, com a
participação dos presentes, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência coloca esta Comissão aberta a novos debates
sobre o tema, agradece a presença dos convidados e
parlamentares, convoca os membros deste órgão técnico para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 17 de abril de 1996.
Ivo José, Presidente - Ronaldo Vasconcel los - Wilson Trópia

- Antônio Roberto - Elbe Brandão.
ATA DA 36a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE E AÇÃO
SOCIAL
Às nove horas e Quarenta e cinco minutos do dia onze de
abril de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Jorge Hannas,
Jorge Eduardo de Oliveira e Marco Régis, membros da Comissão
supracitada. Presentes, também, os Deputados Wilson Trópia,
Marcos Helênio e Hely Tarquinio. Havendo número regimental,
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o Presidente, Deputado Carlos Pimenta, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Jorge Hannas que proceda ã
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e apPovada, é
subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente lê
oficio do Deputado Luiz Antônio Zanto justificando sua
ausência na Comissão. Ato continuo, a Presidência esclarece
que a reunião tem por finalidade ouvir os •seguintes
convidados: Sr. Marx Golgher, Conselheiro do Conselho
Regional de Medicina; Srs. Gustavo Fernando Juiião de Souza
e Maurício Viotti, ambos médicos e professores de
Psiquiatria e Neurologia da Faculdade de Medicina da UFMG;
Sr. Júlio de Meio Cavestro, professor auxiliar do
Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Ciências
Médicas; Sr. João Batista Gomes Soares; Sra. Conceição
Pereira Resende, psicóloga representante do CONASSEMS; Sr.
Francisco Paes Barreto, psiquiatra e professor da Escola de
Saúde de Minas Gerais; Sr. Geraldo Francisco da Silva,
Presidente da Associação dos Usuários de Serviços de Saúde
Mental; Sr. Francisco José dos Reis, Coordenador Científico
da Associação Mineira de Psiquiatria; Sr. Ricardo Menezes,
representante do Conselho Federal de Medicina; Sr. Rogério
Wolf Aguiar, Presidente da Associação Brasileira de
Psiquiatria; Sr. Adney Pereira de Morais, representante do
Ministério da Saúde; Sr. Francisco Viana, representante do
Conselho Federal de Psicologia; Sr. Marco Vinicius de
Oliveira, do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial; e
Sr. César Rodrigues Campos, Secretário Municipal de Saúde,
sobre o Projeto de Lei nQ 576/95, de autoria do Deputado
Hely Tarquinio, que institui medidas para garantir o
tratamento, a reabilitação e a reinserção social da pessoa
portadora de transtorno mental e dá outras providências.
Prosseguindo, o Presidente passa a palavra aos Deputados
Hely Tarquinio e Marcos Helênio, autores dos requerimentos
que motivaram o convite. A Presidência convida o Sr. César
Rodrigues Campos para tomar assento à mesa- A seguir, o
Presidente determina que os convidados terão cinco minutos
para fazer sua exposição, como forma de todos serem ouvidos.
Cinco convidados se posicionam a favor e dez, contra a
proposta do Deputado Hely Tarquinio, conforme consta nas
notas taquigráficas. Participaram dos debates todos os
parlamentares presentes. Antes de encerrar a reunião, a
Presidência convida todos para participarem de uma encenação
programada pelos pacientes portadores de doença mental da
cidade de Betim. Nada mais havendo a ser tratado, a
Presidência agradece a presença dos convidados e
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, dia 17, quarta-feira, às 14h45min,
com a finalidade de se apreciarem as matérias constantes na
pauta, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 17 de abril de 1996.
Marco Régis, Presidente - Jorge Hannas - Jorge Eduardo de

Oliveira.
ATA DA 8g REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
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Às nove horas e trinta minutos do dia dezesseis de abril de
mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados João Leite, Paulo Piau e Antônio
Andrade (substituindo esses dois últimos aos Deputados
Leonidio Bouças e Antônio Roberto, respectivamente, por
indicação das Lideranças do PFL e do PMDB), membros da
referida Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado João Leite, declara abertos os trabalhos e solicita
ao Deputado Antônio Andrade que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência esclarece que a finalidade
da reunião é apreciar a pauta e, em seguida, passa à leitura
do oficio do Sr. Ismael Pereira da Costa, Vice-Presidente da
Associação dos Suplentes de Vereadores do Estado de Minas
Gerais, mediante o qual solicita intercessão desta Casa
junto ao Tribunal de Justiça para que sejam pagos aos
serventuários da justiça os adicionais por risco de vida,
contágio e serviços penosos, havidos por lei desde 1992. O
Presidente informa que a correspondência é encaminhada à
assessoria para estudo da questão. Passando-se à 2 parte da
reunião, o Deputado João Leite procede à leitura do
relatório das atividades desenvolvidas pela Comissão na
reunião de 27/3/96, na cidade de Paracatu. Submetido a
discussão e votação, é o relatório aprovado. Logo após, a
Presidência faz a leitura, nessa ordem, dos seguintes
requerimentos: do Deputado Almir Cardoso, solicitando sejam
encaminhadas cópias das notas taquigráficas da reunião da
Comissão realizada em 27/3/96. em Paracatu, às autoridades
que menciona; do Deputado João Batista de Oliveira,
solicitando seja realizada audiência pública da Comissão
para debater, com as autoridades que especifica, a
insegurança no trânsito na Avenida Cristiano Machado, nesta
Capital; e do Deputado Ivo José, solicitando seja realizada
audiência pública da Comissão para discutir e apurar
denúncias de torturas praticadas por policiais civis e
militares em delegacias de policia do Vale do Aço. Colocados
em votação, cada um por sua vez, são os requerimentos
aprovados. O Deputado João Leite passa a presidência ao
Deputado Paulo Piau e apresenta requerimento solicitando
sejam convidados os membros da Comissão de Defesa Nacional
da Câmara dos Deputados para participarem da reunião
conjunta das Comissões de Direitos e Garantias Fundamentais
e de Saúde e Ação Social, a ser realizada no dia 2/5/96, com
a finalidade de discutir o Projeto de Lei ng 278/95. do
Deputado João Leite, o qual define medidas para o combate ao
tabagismo no Estado. Submetido a votação, é aprovado o
requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 17 de abril de 1996.
João Leite, Presidente - Antônio Roberto - José Braga -

Miguel Martini - Carlos Pimenta.
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ATA DA 282 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA -
As onze horas do dia dezesseis de abril de mil novecentos e
noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados
Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, Arnaldo Penna e Ivair
Nogueira, membros da Comissão de Constituição e Justiça;
Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Geraldo Santanna (este em
substituição ao Deputado Bonifácio Mourão, por indicação da
Liderança do PMDB) e Simão Pedro Toledo (substituindo a
Deputada Elbe Brandão, por indicação da Liderança do PSDB),
membros da Comissão de Administração Pública; Geraldo
Rezende, Ivair Nogueira, João Leite e Ajalmar Silva
(substituindo estes, respectivamente, aos Deputados Miguel
Martini e Romeu Queiroz, por indicação da Liderança do
PSDB), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Ivair Nogueira 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 apreciar os Pareceres para o lQ Turno
dos Projetos de Lei nQs 700/96, que altera a estrutura
orgânica da Secretaria de Recursos Humanos e Administração,
extingue o Instituto Estadual de Desenvolvimento de Recursos
Humanos e dá outras providências; e 701/96, que transforma a
Secretaria do Trabalho e Ação Social e a Secretaria da
Criança e do Adolescente em Secretaria do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente e dá outras
providências, ambos de autoria do Governador do Estado.
Passa-se, então, ao exame do parecer sobre o Projeto de Lei
nQ 700/96. O Presidente esclarece que, na reunião anterior,
durante a discussão do parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, foi concedida vista da matéria ao Deputado Durval
Angelo e informa que continua em discussão o parecer.
Encerrada a discussão e colocado em votação, é aprovado o
parecer. O Deputado Arnaldo Penna, relator pela Comissão de
Administração Pública, emite parecer mediante o qual conclui
pela aprovação da matéria com as Emendas ns 1 e 2, da
Comissão de Constituição e Justiça, e 3, de sua autoria.
Discutido e votado, é aprovado o parecer. Na ausência do
relator anteriormente designado pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, a Presidência
redistribui a matéria ao Deputado João Leite, que apresenta
parecer concluindo pela aprovação do projeto com as Emendas
ngs 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça, e 3, da
Comissão de Administração Pública Colocado em discussão, o
Deputado Geraldo Rezende apresenta uma proposta de emenda.
Encerrada a discussão, o Presidente coloca em votação o
parecer salvo proposta de emenda, o qual é aprovado. Logo
apôs, coloca em votação a proposta de emenda, que também é
aprovada. A Presidência pergunta ao relator se ele está de
acordo com a alteração aprovada Estando este de acordo, o
Presidente suspende a reunião por 10 minutos para a
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trabalhos, o Deputado João Leite procede à leiturada nova
redação, mediante a qual conclui pela aprovação da matéria
com as Emendas ns 1 e 2, da Comissão de Constituição e
Justiça, 3, da Comissão de Administração Pública, e 4.
Colocado em votação, é o parecer aprovado. Neste momento,
comparece â reunião a Deputada Elbe Brandão, membro da
Comissão de Administração Pública. Passa-se, a seguir, ao
exame do parecer sobre o Projeto de Lei flQ 701/96. O
Presidente esclarece que, na reunião anterior, foi concedida
vista do parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao
Deputado Durval Angelo e informa que continua em discussão o
parecer. Encerrada a discussão e colocado em votação, é o
Parecer aprovado. Relator pela Comissão de Administração
Pública, o Deputado Arnaldo Penna emite seu parecer,
mediante o qual conclui pela aprovação da matéria com as
Emendas nQs 1 a 4, de sua autoria. Após discussão e votação,
é o parecer aprovado. Estando ausente o relator
anteriormente designado pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, o projeto é redistribuido ao
Deputado João Leite, que lê seu parecer, mediante o qual
conclui pela aprovação da proposição com as Emendas nps 1 a
4, da Comissão de Administração Pública. Discutido e votado,
é aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos Deputados,
solicita que seja lavrada a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 17 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo - Arnaldo
Penna - Ajalmar Silva - Miguel Martini - Anivaldo Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - tvair Nogueira - Jairo Ataide.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 1.066196
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Marcos Helênio, a proposição em

apreço visa solicitar ao Secretário da Saúde o envio a esta
Casa de informações acerca do montante de recursos
distribuídos a consórcios intermunicipais de saúde desde
janeiro de 1995, mencionando-se os municípios beneficiados e
os dados comprobatórios de sua adequação à Lei nQ 11.618, de
1994, que estabelece as diretrizes para a cooperação do
Estado com os consórcios administrativos intermunicipais de
saúde.
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

62 - Compete privativamente á Assembléia Legislativa:
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XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta;".
A matéria está sujeita, também, à apreciação do Plenário,
conforme disposto no art. 245, XII, do Regimento Interno.
Inicialmente, cumpre informar que a Lei nQ 11.618, de 1994,

define, em seu art. 2Q, H caput fl , que transcrevemos a seguir,
o que vem a ser consórcio administrativo:
"Art. 2Q - Considera-se consórcio administrativo

intermunicipal de saúde, para efeito desta lei, a associação
de municípios com a finalidade de prestação comum das ações
e dos serviços de saúde que lhes correspondam, mediante
termo de acordo ou de ajuste".
Em um pais de demasiadas carências sociais como o Brasil, o

setor de saúde é considerado um dos pontos fundamentais para
a busca do desenvolvimento do cidadão e para o alcance do
estado de bem-estar social. Por isso mesmo, ele se insere no
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado como um setor
estruturante do Estado. Dentro dessa perspectiva, a forma de
associação dos municípios objetiva melhor dividir as ações e
os serviços de saúde, desconcentrando o atendimento das
chamadas cidades-pólo.
A forma associativa dos municípios, no que diz respeito ao
setor de saúde, mostra-se a melhor solução para a superação
de obstáculos que se tornam quase intransponiveis quando o
município se encontra isolado.
Saliente-se, ademais, que os consórcios intermunicipais de
saúde, antes mesmo da existência da lei que traçou as
diretrizes para a sua criação, já tinham sido constituídos,
numa demonstração cristalina de que as necessidades humanas
precedem as leis que as regulamentam, lembrando-nos a
parêmia que já vai longe no tempo: "é do fato que se origina
o Direito".
Entendemos, assim, que a proposição em exame é conveniente
e oportuna, já que tem por objetivo a solicitação de
informações que nos possibilitarão averiguar se o montante
dos recursos destinados aos consórcios intermunicipais de
saúde está sendo distribuído conforme as diretrizes legais.
Por outro lado, constatamos que a data de publicação da Lei
ng 11.618, mencionada no texto do requerimento, é incorreta.
Dessa forma, visando corrigir o erro anteriormente
mencionado, optamos por apresentar, na conclusão deste
parecer, a Emenda ng 1.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento
ng 1.065/96 com a Emenda ng 1, a seguir redigida.

EMENDA Ng 1
Substitua-se a expressão "Lei Estadual ng 11.618, de 5 de

março de 1994" por "Lei flQ 11.618, de 5/10/94".
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 17 de abril de
1996.
Wanderley Avila, Presidente - Rémolo Aloise, relator -
Sebastião Navarro Vieira - Maria José Hauelsen - Ibrabim
Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio

PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO NQ 1.067196
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Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Marcos Nelénio, a proposição em

apreço ter, por finalidade solicitar ao Governador do Estado
e ao Secretário da Saúde informações acerca do efetivo
cumprimento da Lei flQ 11.929, de 1995, esclarecendo-se,
especialmente, o montante de recursos ressarcidos ao poder
Público referentes a despesas decorrentes de atendimento
prestado, no âmbito do SUS, a beneficiário de plano de
saúde, a partir da vigência da aludida norma.
Publicada em 7/3/96, vem a proposição á Mesa para receber
parecer, nos termos dos arts. 246 e 80, VIII, "d", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Á 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:
"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:
1- ..........................................
XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivc
incluidos os da administração indireta;".
Trata-se, ainda, de matéria sujeita à apreciação do
Plenário, conforme estatui o art. 245, XII, do Regimento
Interno.
Não é raro que beneficiários de entidades mantenedoras de
planos de saúde e seus congêneres sejam atendidos pelas
unidades públicas ou privadas integrantes do SUS.
Com o advento da Lei ng 11.829, de 15/6/95, tais entidades
ficaram obrigadas a ressarcir ao poder público as despesas
decorrentes dos serviços de atendimento médico, hospitalar
ou ambulatorial prestados a seus beneficiários pelas
unidades públicas das administrações direta e indireta ou
entidades privadas integrantes do SUS.
Os objetivos de tal diploma legal são elevados. As

entidades que trabalham com qualquer modalidade de medicina
em grupo possuem convênios com serviços especializados para
atendimento de seus beneficiários. Se estes são atendidos no
âmbito das unidades públicas e privadas integrantes do SUS,
nada mais justo que os custos despendidos por tais unidades
sejam ressarcidos ao poder público pelas entidades que
trabalham com planos de saúde.
Entendemos, assim, que esta Casa estará cumprindo sua

função fiscalizadora ao solicitar ás autoridades competentes
as informações supramencionadas, verificando, assim, se a
Lei ng 11.829, de 1995, está sendo efetivamente cumprida.
Por outro lado, tendo em vista o principio da economia

processual, entendemos não ser necessário enviar o pedido de
informações ásduas autoridades mencionadas no texto da
proposição. Já que a matéria está especificamente afeta à
Secretaria da Saúde, basta que se solicitem tais informações
ao titular daquele órgão.
Visando promover essa alteração no requerimento em apreço,

optamos por apresentar, na conclusão deste parecer, a Emenda
ng 1.
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Conc 1 usão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

np 1.067/96 com a Emenda flQ 1, redigida a seguir. -
EMENDA No 1

Suprima-se a expressão "ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado, Doutor Eduardo Azeredo, e".
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de abril de
1996.
Wanderley Ávila, Presidente - Rêmolo Aloise, relator -
Sebastião Navarro Vieira - Maria José Haueisen - Ibrabim
Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Np 1.068196
Mesa da Assembléia

Relatório
O requerimento em exame, de autoria do Deputado Marcos
Helênio, tem como objetivo solicitar ao Secretário da
Segurança Pública informações acerca do efetivo cumprimento
da Lei nQ 11.817, de 1995, que dispõe sobre o controle dos
desmontes - ferros-velhos e sucatas.
Publicada em 7/3/96, foi a proposição enviada á Mesa da

Assembléia para receber parecer, conforme dispõe o art. 246.
XII, c/c o art. 80, VIII, "d', do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme se depreende do requerimento em análise, o autor
da proposição manifesta-se francamente preocupado com o
cumprimento da Lei nQ 11.817, de 1995, que dispõe sobre o
controle dos ferros-velhos.
E cediço que tais estabelecimentos nem sempre respeitam as
leis aplicáveis à espécie, o que resulta, muitas vezes, em
sérios prejuizos tanto para a população, diretamente, quanto
para o erário público, por via da sonegação de impostos.
A falta de controle das autoridades públicas sobre a

desmontagem de veiculos e a comercialização de peças usadas
é patente. Talvez pela natureza dessas atividades é que se
tenha chegado a essa situação, que não se verifica apenas no
Estado de Minas Gerais, mas em todos os demais entes da
Federação.
O requerimento em estudo representa, ainda, uma forma de
controle dos atos do Poder Executivo, nos exatos termos do
art. 62, XXXI, da Constituição Estadual. Tal preceito
constitucional legitima a iniciativa parlamentar no caso, já
que a proposição em apreço objetiva trazer ao conhecimento
desta Casa informações acerca do cumprimento de uma lei de
relevante interesse público.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do

Requerimento ng 1.068/96
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de abril de
1996.
Wanderley Ávila, Presidente - Ibrahim Jacob, relator -
Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ermano Batista - Antônio Júlio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No- 1.113196
Mesa da Assembléia
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Relatório

Por meio do requerimento em análise, a Comissão do Meio
Ambiente solicita seja enviado oficio ao Presidente da
RURALMINAS e ao Superintendente do IBAMA, pedindo
encaminhamento a esta Casa de relatório contendo as
seguintes informações: a) a área total de terras públicas
arrendadas a empresas reflorestadoras; b) localização dessas
terras; c) o número dos contratos e os nomes das empresas
arrendatárias.
Publicada em 15/3/96, a proposição foi encaminhada à Mesa
para parecer em conformidade com o art. 80, VIII, "d°, do
Regimento Interno.

Fundamentação
o art. 60, caput', da Carta Estadual estabelece que a
"Assembléia Legislativa terá comissões permanentes e
temporárias, constituídas na forma do Re gimento Interno e
com as atribuicões nele previstas, ou conforme os termos do
ato de sua criação". (Grifo nosso.)
Ao regulamentar esse dispositivo constitucional, o
Regimento Interno dedica especialmente o Capitulo 1 do
Titulo V ao tratamento das disposições gerais aplicáveis a
todas as comissões, permanentes ou temporárias.
0 art. 101, VIII, inserto nesse capitulo, preceitua que ás
comissões cabe encaminhar, por meio da Mesa da Assembléia,
pedido escrito de informação a Secretário de Estado, a
dirigente de entidade da administração indireta, ao
Comandante-Geral da Policia Militar e a outras autoridades
estaduais.
Esclareça-se que o atendimento do pedido constitui-se em

obrigação, em dever, e não em mera faculdade do órgão ou da
entidade solicitados. Exerce a Assembléia, assim, a função
fiscalizadora, prerrogativa essa que tem respaldo no texto
constitucional estadual. Mas, observe-se, a fiscalização,
pelo Poder Legislativo, dos atos da administração pública
direta e indireta deve-se conformar com os estritos limites
da competência do Estado membro, por força da forma
federativa do Estado brasileiro.
Destarte, a fiscalização a que se refere a Carta mineira

circunscreve-se aos atos praticados no âmbito estadual, e
não há qualquer possibilidade de dilatação desse
entendimento, porque não previsto expressa ou implicitamente
pela Constituição Federal.
Analisando-se o requerimento em tela, parece, á primeira
vista, ter havido extrapolação. O IBAMA, órgão executor da
Política Nacional do Meio Ambiente, é entidade da estrutura
da administração pública federal e, portanto, sujeita a
controle do Congresso Nacional e do Tribunal de Contas da
União.
No entanto, pondere-se, os órgãos e as entidades federais
não estão impedidos de colaborar com as demais esferas de
Governo. Assim, são admissiveis solicitações de informação
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios,
sendo facultado àqueles órgãos ou àquelas entidades prestar
ou deixar de prestar os devidos esclarecimentos. Com  efeito,
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é de colaboração o sentido que se deve dar à solicitação
feita pela Comissão de Meio Ambiente ao IBAMA.
A razão de ser do pedido de informações ao IBAMA, por outro
lado, justifica-se. Na vigência da Carta Federal de 1967, a
União detinha, com exclusividade, a competência para
legislar sobre florestas, incluindo-se ai a questão do
reflorestamento. A época, diversos projetos recebiam
incentivos fiscais do extinto Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal - IBOF. Nesse passo, as
informações do IBAMA, ao qual foram transferidas as
atribuições do IBDF, serão de grande valia para os estudos
da Comissão de Meio Ambiente sobre o tema.
E preciso lembrar, ainda, que a Carta Magna atual confere à
União, aos Estados e ao Distrito Federal a competência
concorrente para legislar sobre florestas.

Conclusão
Isso posto, opinamos pela aprovação do Requerimento n
1.113/96 na forma como se apresenta.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 1996.
Wanderley Ávila, Presidente - Maria José Haueisen, relatora
- Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob -
Ermano Batista - Antônio Júlio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.133/96
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Jorge Eduardo, o requerimento em

apreço tem por finalidade solicitar à Secretaria da Educação
o envio a esta Casa de informações sobre os critérios de
distribuição da merenda escolar no Estado, bem como sobre a
sua quantidade e disponibilidade.
Publicada em 21/3/96, 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, por força do disposto no art 62,
XXXI, da Constituição do Estado, "inverbis"
"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:

XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta;".
Considerando como pressuposto o fato de que a merenda é,
comprovadamente, fator de permanência do aluno na escola e
de melhoria de seu desempenho no aprendizado, a Constituição
da República determina que o atendimento alimentar é direito
do estudante e não apenas um beneficio, conforme disposto em
seu art. 208, VII, que transcrevemos a seguir:
"Art. 208 - O 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 à saúde."
(Grifo nosso.
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E sabido que os recursos repassados para a compra de
merenda escolar, embora substanciais, não são suficientes
Para atender a todos os alunos e somente cobrem seis meses
do ano letivo. O fato se torna mais preocupante quando há
indícios de irregularidades e abusos na distribuição da
merenda.
Desse modo, entendemos que a matéria é conveniente e

oportuna, já que visa a obter informações que possibilitarão
á Assembléia Legislativa averiguar e avaliar a situação
atual da merenda escolar no Estado,

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

nQ 1.133/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de abril de
1996.
Wanderley Ávila, Presidente - Sebastião Navarro Vieira,
relator - Rémolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrabim
Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 1.208196
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o
requerimento em apreço tem por objetivo solicitar à
Secretária da Educação informações sobre recursos da ordem
de uSs300.000.000,00, que teriam sido enviados ao Estado
para a construção de CIACs.
Indaga-se, ainda, no requerimento, quantos CIACs foram

concluídos até o final do programa, em 1996, quantos estão
em fase de construção e, finalmente, o que foi feito com os
recursos não aplicados.
Publicada em 29/3/96, 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;".
O referido diploma legal, ao tratar de assunto relativo à
fiscalização e ao controle, estabelece, no aru 73,
II, que os atos das unidades administrativas dos Poderes do
Estado e de entidade da administração indireta se sujeitarão
a controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, com o
auxilio do Tribunal de contas. Assim, clara está a
prerrogativa conferida a esta Casa para o exercício do
controle político sobre a atividade administrativa.
Trata-se, ainda, de matéria sujeita à apreciação do
Plenário, conforme estatui o art. 245, XII, do Regimento
Interno.
Dessa forma, entendemos versar a proposição sobre matéria

conveniente e oportuna, visto ter por objetivo a solicitação
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de informações que subsidiarão a atuação fiscalizadora da
Assembléia em assunto de grande relevância para a
coletividade.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento
nQ 1.208/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de abril de
1996.
Wanderley Ávila, Presidente - Sebastião Navarro Vieira,
relator - Rémolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrabim
Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.225/96
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Bilac Pinto, o requerimento em

análise solicita seja transcrito nos anais da Casa o artigo
de autoria do jornalista Carlos Lindenberg, publicado no
jornal Hoje em Dia', na edição de 20/3/96, sob o titulo
"Eduardo Tem uma Boa Chance para botar o Pé no Barranco".
Publicada em 30/3/96, vem a proposição á Mesa para receber

parecer, nos termos dos arts. 245, XIII, e 80, VIII. "e", do
Regimento Interno.

Fundamentação
o requerimento que solicita a inserção nos anais da

Assembléia de documentos e pronunciamentos não oficiais 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
os documentos ou os pronunciamentos não oficiais a serem
transcritos devem ser especialmente relevantes para o
Estado.
A matéria objeto desse requerimento visa a alertar o

Governador do Estado sobre a necessidade de se posicionar
com firmeza e determinação contra a imposição do BNDES, que
insiste em privatizar a CEMIG.
Com efeito, a transcrição desse artigo nos anais da Casa se
faz oportuna, porque demonstra a preocupação de toda a
sociedade no tocante à privatização daquela empresa.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

nQ 1.225/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de abril de
199&
Wanderley Ávila, Presidente - Maria José Haueisen, relatora
- Sebastião Navarro Vieira - Ibrahim Jacob - Rêmolo Áloise -
Ermano Batista - Antônio Júlio.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 675/98

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório



479 f
De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em

análise objetiva declarar de utilidade pública a Associação
do Bairro Barro Branco, com sede no Município de Sericita.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, vem agora a matéria a esta Comissão para o lQ turno
de deliberação conclusiva, em cumprimento às normas
regimentais.

Fundamentação
A Associação do Bairro Sarro Branco é uma entidade
filantrópica que se vem expandindo graças ao número
crescente de pessoas dotadas de espirito caritativo que a
ela dedicam seu tempo e seu trabalho. Tem como princípio
básico servir à comunidade carente, procurando suprir suas
necessidades vitais.
Sendo a instituição do mais elevado conceito e seu trabalho
voltado para a solidariedade humana, julgamos merecido o
titulo declaratõrio de utilidade pública ora proposto.

Conclusão
Com base no que foi dito, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei nQ 675/96 no lg turno, na forma original.
Sala das Comissões, 17 de abril de 1996
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 20 DE ABRIL DE 1996

 

ATA -

ATA DA 139a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 18 DE ABRIL DE 1996

Presidência do Deputado Wanderley Ávila
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Questão de ordem - Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei flQ5 757 a 760/96 -
Requerimentos ngs 1.271 a 1.278/96 - Requerimentos dos
Deputados Romeu Queiroz e outros, José Henrique, Durval
Angelo (5) e Ronaldo Vasconcellos (2) - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Política Energética e de Saúde
e Ação Social e dos Deputados Hely Tarquinio e Elbe Brandão
- Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Glycon Terra
Pinto, Leonidio Bouças, Anivaldo Coelho, Marcelo Gonçalves,
Carlos Pimenta, Paulo Nau e Almir Cardoso - 2a PARTE (ORDEM
DO DIA): la Fase: Abertura de inscrições - Leitura de
comunicações apresentadas - Requerimentos: Requerimento do
Deputado Romeu Queiroz e outros; deferimento - Requerimento
do Deputado Gilmar Machado; discursos dos Deputados Maria
José Haueisen, Bonifácio Mourão e Jorge Hannas; aprovação -
Requerimentos dos Deputados José Henrique, Durval Angelo
(5), Ronaldo Vasconcellos (2). Paulo Schettino (3), Raul
Lima Neto, Paulo Piau, Carlos Pimenta e Ermano Batista;
aprovação - Questão de ordem - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem a esta reunião os Deputados:
Wanderley Ávila - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen -
Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio - Ailton
Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson
Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro
- Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Silac Pinto -
Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Dilzon
Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Ângelo - 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 Bonifácio - José Braga - José
Henrique - Kemil Kumalra - Leonidio Bouças - Marcelo Cecé -
Marcelo Gonçalves - Marcos Helénio - Marco Régis - Maria
Olivia - Miguel Martini - Olïnto Godinho - Paulo Piau -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconceilos -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Toninho Zeltune -
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, iniciamos os nossos trabalhos.
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Com a palavra, a Sra. 2-Secretária, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior. -

1? PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, queria trazer ao

conhecimento da Mesa Diretora e dos Deputados desta Casa um
caso grave, verdadeira chacina acontecida no Pará. Recebi,
há cerca de 15 minutos, do Presidente do PT, Tilden
Santiago, informações mais recentes sobre a tragédia. A
Policia matou, até agora, 24 trabalhadores rurais do Pará,
que foram encurralados numa verdadeira manobra de guerra.
Até crianças foram assassinadas. Corpos foram dilacerados
devido ao calibre das armas usadas. Foram disparados mais de
100 tiros de metralhadora. Isso mostra que essa é uma ação
de ódio gratuito contra os trabalhadores rurais que se
organizaram São mais de 50 feridos e, destes, mais de uma
dezena está em estado grave, sem condições de sobrevivência.
Recebi, também, um fax do Movimento dos Sem-Terra, que
fala da possibilidade de existirem mais de 60 mortos.
Entretanto, os dados objetivos do PT comprovaram 24, até o
momento.
Estamos, também, trazendo uma denúncia que foi objeto de
discussão hoje, pela manhã, da Bancada do PT da Câmara
Federal. Essa reunião terminou há pouco, e a Bancada
denunciou que está havendo um controle interestadual das
PM5, via exército, através do Governo Federal, na questão da
repressão do Movimento dos Sem-Terra.
Há uma orientação no sentido de impedir qualquer tipo de

manifestação desse movimento, por ser, hoje, o movimento que
mais objetivamente luta pela democracia e contra as
políticas neoliberais neste Estado e neste Pais. Queremos
responsabilizar o Governador Almir Gabriel e exigir dele uma
tomada de posição.
Quero, ainda, lamentar que - corno já dizia o ex-Presidente

Washington Luis, na década de 20 - neste Pais, a questão
social seja uma questão de policia. Resolve-se o problema da
fome, do desemprego e da falta de terra, metralhando-se os
trabalhadores. Em hipótese alguma, podemos admitir tal fato.
Aproveitamos a oportunidade para falar Que O episódio de
Belo Horizonte, que, felizmente, não teve essa dimensão, mas
que se transformou em um ato gratuito de agressão, até
agora, não foi apurado. Até hoje, o Comando da PM não soltou
nota pública para esclarecer o fato à população. Talvez,
quem esteja sendo omisso nas pequenas coisas, mais tarde,
lamente, se ocorrer algo tão grave como o que ocorreu no
Pará. Apresentamos nossa solidariedade ao movimento, a
tantas famílias enlutadas e nosso protesto veemente contra o
Governador, que, no nosso entender, deve vir a público se
explicar.
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A Comissão de Direitos Humanos do Ministério da Justiça e
uma delegação com alguns Deputados do PT já se deslocaram,
de manhã, para a área. Chamou a atenção dos Deputados o fato
de toda a imprensa internacional estar se manifestando,
enviando seus correspondentes para a área, dada a violência,
a gravidade e a atrocidade, que não se justificam em
hipótese alguma. Essa era a comunicação que gostaríamos de
fazer. Muito obrigado.

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

proposições:
PROJETO DE LEI No 757/96

Declara de utilidade pública a Escola Doméstico-
Profissional Lar de Maria, localizada no Município de
Conceição do Rio Verde.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Escola
Doméstico-Profissional Lar de Maria, localizada no Município
de Conceição do Rio Verde-
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3ç - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 1996.
Ailton Vilela
Justificação: A Escola Doméstico-Profissional Lar de Maria
é uma entidade sem fins lucrativos que recolhe e ampara o
menor abandonado. Trabalha em regime de internato ou
externato, prestando ao menor assistência moral, espiritual
e material, alfabetizando-o e preparando-o para o exercício
de atividades domésticas e profissionais. Não faz distinção
de cor, raça, nacionalidade, crença religiosa ou ideologia
política. E uma escola modelo Que serve de exemplo para
várias outras da região que prestam serviços à comunidade
infantil carente.
0 titulo declaratório de utilidade pública estadual vai
premiar essa entidade que vem desenvolvendo com muita
eficiência tal atendimento.
- 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 758/96
Altera a denominação da Escola Estadual Domingos Barbosa
Braer, localizada no Município de Montes Claros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - A Escola Estadual Domingos Barbosa Braer,
localizada no Município de Montes Claros, passa a denominar-
se Escola Estadual Geralda Laís Câmara.
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.
Jairo Ataide -
Justificação: No Distrito de Miralta, Município de Montes
Claros, a comunidade não sabe explicar por que razões a
escola local tem uma denominação que homenageia alguém
totalmente estranho e desconhecido por seus habitantes.
Foram eles que, em extensa lista de assinaturas,
solicitaram a este parlamentar que apresentasse esta
proposição de lei, sugerindo homenagem à professora Geralda
Lais Câmara, a saudosa dona Laís, que dedicou sua vida à
educação das crianças do Distrito de Miralta e vizinhanças.
Já falecida, seu nome sempre foi sinônimo de carinho e
devoção à causa educacional naquele distrito.
Nada mais justo, portanto, que atender ao reclamo dos

moradores daquele distrito.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104. inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI No 759196
Declara de utilidade pública a Associação Homens do Amanhã

- ÂHAMAN -, com sede no Município de Governador Valadares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Homens do Amanhã - AHAMAN -, com sede no Município de
Governador Valadares.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 1996.
Marcos Helénio
Justificação: A Associação Homens do Amanhã - AHAMAN - é

uma entidade civil de caráter filantrópico, com uma atuação
dinâmica e séria, tendo por princípio fundamental a proteção
à infância e à adolescência, notadamente ao menor de rua,
tendo sido pioneira neste trabalho em Governador Valadares.
A entidade cumpre todos os requisitos previstos em lei para

ser declarada de utilidade pública, inclusive funcionando há
mais de dois anos e tendo em sua diretoria somente pessoas
idôneas, que não percebem qualquer remuneração pelos
serviços que prestam.
Com efeito, e este Deputado é testemunha privilegiada

disso, a AHAMAN demarca, a partir de sua fundação, uma nova
fase na assistência e amparo à criança de rua em Governador
Valadares, consolidando trabalho iniciado por um
significativo grupo de pessoas ligadas à igreja católica.
Hoje a entidade se expandiu, proporcionando maior atenção a
seus assistidos e recebendo considerável número de
voluntários, que vêem na Associação Homens do Amanhã a
principal referência no apoio aos meninos e meninas de rua.
A par dessas considerações e numa demonstração de
reconhecimento ao relevante trabalho empreendido pela
AHAMAN, esperamos a aprovação deste projeto pelos nobres
pares.
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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 Nç 760195
Autoriza o Poder Executivo a firmar convênios com empresas
privadas que desejarem construir e reformar obras públicas
em território mineiro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O Poder Executivo poderá autorizar empresa ou

grupo de empresas privadas, regularmente estabelecidas ou em
vias de implantação no Estado de Minas Gerais, a construir e
reformar obras públicas, mediante processo licitatório, tais
como rodovias e hidrovias, pontes, aeroportos, portos
fluviais, armazéns e silos localizados em território mineiro
na forma, nos prazos, nas condições e garantias de execução
a serem definidos em convênio ou contrato.
Parágrafo único - O convênio a que se refere este artigo

será firmado entre o Governo do Estado de Minas Gerais,
representado pela Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral, pela Secretaria de Estado de Transportes
e Obras Públicas e pelo Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de Minas Gerais - DER-MG e a empresa ou o grupo de
empresas privadas conveniadas, cabendo ao primeiro a
responsabilidade pela orientação técnica, supervisão e
fiscalização da construção ou reforma da obra pública.
Art. 2 - O custo total da construção ou reforma da obra
pública será, até sua integral conclusão, suportado pela
empresa ou pelo grupo de empresas privadas conveniadas, que
serão ressarcidas pelo Estado de Minas Gerais em parcelas
mensais, cujo valor, mensalmente apurado, nunca será
inferior ao montante excedente de ICMS a recolher
comparativamente à média dos 2 anos do exercicio financeiro
imediatamente anterior ao da celebração do convênio.

l - A forma, os prazos e as condições de ressarcimento
serão definidos em regulamento.

- A conferência dos valores excedentes referidos neste
artigo será feita, periodicamente, pela Secretaria de Estado
da Fazenda, na forma em que dispuser o regulamento.
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Anderson Adauto
Justificação: O presente projeto de lei tem o objetivo de
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênios com
empresas privadas que desejarem construir e reformar obras
públicas tais como rodovias, hidrovias, pontes, aeroportos,
portos fluviais, armazéns e silos.
Ao abrir ampla perspectiva para a economia mineira, a
proposta enseja a efetiva participação de empresas privadas
num setor até então reservado ao poder público, qual seja a
construção e reforma de obras públicas.
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Este projeto de lei inaugura, pois, o processo de
privatização da construção e reforma de obras públicas,
inserindo Minas Gerais, de forma pioneira, no inquestionável
contexto de que a melhor forma de promover o desenvolvimento
é tornar a iniciativa privada efetiva participante desse
processo.
Nunca é demais lembrar que as perspectivas traçadas pelo
presente projeto representam inequívoco impulso para as
economias regionais e para a economia mineira em seu todo.
Ressalte-se, também, que o crescimento de nossa economia
gerará expressivo aumento de receita tributária. Em
conseqüência, haverá geração de novos investimentos no
Estado, que surgirão da saudável parceria entre o poder
público e a iniciativa privada.
Por derradeiro, é da maior importância ressaltar que este
projeto submete-se por inteiro aos preceitos
constitucionais, uma vez que o critério de ressarcimento
previsto no art. 2Q não implica perda de receita tributária.
Ademais, a forma pela qual se definiu o valor da parcela
mensal a ser ressarcida pelo Estado de Minas Gerais é
meramente referencial.
Pela oportunidade, razoabilidade e constitucionalidade
desta proposta, esperamos contar com o apoio de nossos
nobres pares a 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.

REQUERIMENTOS
NQ 1.271/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Vinte de Abril Independente, localizada nesta
capital, por seus 48 anos de existência.
NQ 1.272/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Antenor Aires Viana, localizada no Município de
Santos Dumont, por seus 96 anos de existência.
NQ 1.273/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçónica Luz das Vertentes, localizada no Município de
Barbacena, por seus 13 anos de existência.
NQ 1.274/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Nova Luz Vazantina, localizada no Município de
Patos de Minas por seus três anos de existência.
NQ 1.275/96, do Deputado Antônio Roberto, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas á
realização de concurso público para provimento de cargos da
classe de Inspetor Escolar do Quadro do Magistério.
NQ 1.276/96, do Deputado Antônio Genaro, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Reverendo Ivan Marcos de Almeida Siqueira, Supervisor
Estadual da igreja do Evangelho Quadrangular, localizada no
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Município de Araguari, por seus 20 anos de ministério. (-
Distribuidos à Comissão de Educação.)
NQ 1.277/96, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
conclusão das obras da ponte sobre o rio São Lamberto,
localizado no Município de Claro dos Poções. (- A Comissão
de Administração Pública.)
NQ 1.278/96, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja
enviado oficio ao Diretor-Superintendente da Fiat Automóveis
apresentando congratulações com a empresa pelo lançamento do
Palio. (- A Comissão de Defesa do Consumidor.)
- São também encaminhados ã Mesa requerimentos dos
Deputados Romeu Queiroz e outros, José Henrique, Durval
Angelo (5) e Ronaldo Vasconcellos_(2).

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações das Comissões
de Política Energética e de Saúde e Ação Social e dos
Deputados Hely Tarquinio e Elbe Brandão.

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

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

Deputadas e Srs. Deputados, senhoras e senhores, há heróis
que marcaram a história por um único gesto de bravura, e há
homens que fizeram da vida um ato continuo de heroismo -
esses são os maiores.

Faleceu, nesta Capital, no dia 4 de abril, o Sr. Benedito
Nogueira Vilela, após 90 anos de uma existência marcada pelo
amor a Deus, pela fidelidade ás Sagradas Escrituras e pela
imensa disponibilidade para servir ao próximo.
No Sul de Minas, aos pés da Mantiqueira, estende-se a

progressista cidade de Santa Rita do Sapucai. Ali nasceu o
Sr. Benedito, na aurora do século XX, em 23 de novembro de
1904. O Altissimo, porém, lhe reservara um grande destino em
outras paragens. Foi em Belo Horizonte que o piedoso varão
construiu sua vida e dela fez um testemunho de fé e
devotamento à causa comunitária. Sua nitida vocação à
liderança colocou-o entre os pioneiros da Igreja Batista da
Floresta, instituição que há mais de 50 anos vem
contribuindo para o enriquecimento da vida espiritual da
família mineira, estimulando-a à prática dos valores
cristãos. A presença da entidade nos meios belo-
horizontinos, tornada possível graças ao esforço de pessoas
como o Sr. Benedito, tem sido para muitos motivo de conforto
e oportunidade de salvação.

Recebeu o honrado senhor o Titulo de Cidadão Honorário de
Belo Horizonte pelos relevantes serviços prestados a nossa
comunidade. Como membro da direção do Colégio Batista
mineiro, o ilustre coestaduano destacou-se pela atuação
firme e dinâmica, animada sempre pelos mais elevados ideais.
Sua identificação com aquele estabelecimento, que se fez
responsável pela formação de gerações inteiras de
personalidades ilustres, ultrapassou os limites do
compromisso e da dedicação para se tornar verdadeira paixão.
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Mesmo nos últimos anos, já em provecta idade, nunca deixou
de acompanhar com entusiasmo juvenil a trajetória do
educandário. Ao falar sobre ele, seu semblante adquiria um
brilho especial e irradiava vivacidade. A esposa, Dona
Olimpia, auxiliou-o na missão de criar os oito filhos,
educando-os para a cidadania e para a religião. Hoje cada um
deles testemunha, em posições de destaque na sociedade, o
exemplo de retidão e virtude aprendido em casa. A felicidade
do casal, ao qual Deus prodigalizou suas bênçãos, foi
coroada por 29 netos e 35 bisnetos.
Hoje, Minas Gerais, com certeza, está pobre em seu

patrimônio humano e moral. O Sr. Benedito Nogueira Vilela
não mais está entre nós. Combateu o bom combate e recebeu a
coroa de glória que cabe aos justos. Entretanto, continua
vivo nos filhos, nos netos e bisnetos e em Quantos tiveram o
privilégio de conviver com ele e aprender sua lição de vida,
particularmente e com marcante carinho neste que vos fala.
Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Leuonidio

Bouças.
O Deputado Leonidio Bouçast - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, inicialmente, quero apresentar um projeto de lei
que dispõe sobre a compensação do eventual recolhimento em
atraso relativo ao ICMS.
- Lê o Projeto de Lei nQ 768/96, publicado na edição de

25/4/96.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, esse projeto de lei visa a

corrigir a situação de milhares de empresas mineiras, que
detêm créditos com o Estado e não têm como recebê-los, O
Estado, sabemos, vive situação de crise financeira, mas não
podemos colocar mais dificuldade para essas empresas do que
as que elas vêm enfrentando com o atraso do recebimento do
que foi acordado entre elas e o Estado por meio de contrato.
Portanto, esse projeto visa a corrigir o fato de que as
empresas que têm crédito com o Estado não possam ter abatido
da sua multa do recolhimento do ICMS o que têm direito de
receber do Estado.
Temos, também, um requerimento, que é o seguinte-
- Lê requerimento solicitando seja formulado apelo ao

Governador do Estado com vistas à adoção de uma política de
maior assistência às crianças portadoras de deficiência
mental, cuja justificação se segue.

'Sentimos, atualmente, a necessidade gritante de que se
crie um espaço onde equipe especializada, formada por
assistente social, psicólogos, fonoaudiõlogos, terapeuta
ocupacional, fisioterapeutas, neurologistas, clinico geral e
outros profissionais, possa prestar atendimento às crianças
portadoras de deficiência mental ou a múltiplos associados.
Essas crianças são cidadãos e cidadãs que farão parte do

futuro desta Nação e seria cruel nossa inércia diante do
quadro que se agrava a cada dia. E inconcebível que, com
tantas técnicas modernas e avançadas que podem minimizar ou
até mesmo reverter o processo, tenhamos que conviver amanhã
com o complexo de culpa, causado, sem dúvida, pela nossa
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indiferença, que precisa urgentemente ser combatida por
todos nós."-

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

Coelho.
O Deputado Anl yaldo Coelho* - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, público presente nas galerias,
ocupamos esta tribuna, na tarde de hoje, para fazer
comentários sobre três fatos. Em primeiro lugar, queremos
saudar o Sindicato Metabase de Congonhas, que já está há uma
semana em Volta Redonda, em negociações com a Companhia
Siderúrgica Nacional - CSN. Essa Companhia foi privatizada
há cerca de 2 anos e, como contraproposta ao acordo salarial
- data-base em maio -, ofereceu, ontem, somente 7% de
aumento e 1 salário a titulo de participação nos lucros. O
Sindicato já esteve na porta da empresa convocando uma
assembléia para amanhã, a fim de analisar a proposta da CSN,
a nosso ver, muito baixa. Lembramos aos Deputados que essa
empresa tem, em Congonhas, uma mineradora que abastece a
Siderúrgica de Volta Redonda com 100% do seu minério. Isso
não é valorizado aqui no Estado de Minas. Nem a imprensa
sabe que a mineradora abastece aquela usina e que o nosso
Estado está perdendo com isso. No meu entender, o minério
está indo para Volta Redonda a preço de custo.

Em segundo lugar, quero comunicar que, na próxima semana,
estará sendo paralisada novamente a BR-040. Agora, em dois
locais: em Congonhas, na altura do Jardim Profeta, e em
Conselheiro Lafaiete. Em Congonhas, continuam acontecendo
atropelamentos, e o DNER, para nossa surpresa, parece querer
que essas paralisações aconteçam para que o Governo Federal
repasse verbas, porque alega estar em dificuldades
financeiras. Em Conselheiro Lafaiete, na altura da DISMOVE,
uma concessionária de carros, o rio está invadindo as
margens da BR-040 e estão acontecendo vários acidentes.
Em último lugar, e o mais importante, é o que vem
acontecendo na Prefeitura de Congonhas. Já tivemos contato
com alguns Deputados ligados ao Prefeito da nossa cidade,
que, infelizmente, já foi cassado por duas instâncias. Esses
motivos são responsáveis por tão graves problemas na nossa
cidade. Os salários de janeiro, fevereiro e março e o décimo
terceiro salário ainda não foram pagos. Isso está
acontecendo em quase todas as cidades do nosso Estado; seria
comum se Congonhas não fosse a llê cidade em arrecadação do
Estado e se não tivesse uma arrecadação 'per capita" de
R$684,00. No ano passado, arrecadou R$21.262.000,00. A
cidade mais próxima em arrecadação, Ouro Preto, arrecadou
R$11.000.000,00. Conselheiro Lafaiete, cidade com o triplo
de habitantes, arrecadou somente R$2.837.000,00. Não estamos
aqui fazendo a defesa de Conselheiro Lafaiete. Deixamos essa
missão para o Deputado Arnaldo Penna.
O nosso Prefeito tem um programa semanal, ás quintas-
feiras, em que diz que o pagamento sai na próxima semana.
Parece que temos uma fita gravada com essa mensagem, que é
repetida toda semana.



Algumas professoras estão querendo entrar em greve. O PT
não está incentivando isso. Conhecemos o Prefeito e
acreditamos que ele irá demitir funcionários. Este é um ano
eleitoral, como ele mesmo sabe- Vamos ter agora, dia 20.
mais um "show". Tivemos, de dezembro até agora, "shows de
Roberto Carlos e Daniela Mercury. Vamos ter Netinho e As
Marcianas. Então, continuamos tendo "shows", e os
funcionários continuam sem receber.
Na próxima semana, haverá uma reunião com as pessoas de bem

daquela cidade, para que possamos ver o que se pode fazer. O
PT é tido como o partido que só sabe denunciar. Estamos
quietos, parados até agora, e a solução não aconteceu.
Pedimos aos Deputados ligados ao Prefeito Guálter Monteiro,
que já foi Deputado nesta Casa, que entrem em contato com
ele, pedindo que priorize o pagamento dos funcionários, ao
invés do pagamento das empreiteiras, já que a nossa cidade
tem uma arrecadação bastante caprichada Ele diz, na rádio,
que já acabou com seu cheque especial no Banco; que está
devendo, porque tem emprestado R$20,00 para um, R$30,00 para
outro, para eles poderem pagar contas de luz, farmácia, etc.
Os créditos da Prefeitura, em farmácias, supermercados,
etc., já estão cortados.
Fica, aqui, o pedido, já que não queremos ficar trazendo
para a tribuna os problemas caseiros de Congonhas. Muito
obrigado.

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

Gonçalves.
O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, Sras Deputadas, representantes da imprensa,
público presente nas galerias, o principal motivo de estar
hoje ocupando esta tribuna é confirmar o requerimento que
protocolei dia 14 passado, em que solicitei a formação de
uma comissão especial para analisar os problemas
relacionados com a Lagoa da Pampulha e propor sugestões que
impeçam o seu desaparecimento.
E do conhecimento de todos que a Lagoa da Pampulha foi

construida por Juscelino Kubltschek, em 1942, quando era
Prefeito de Belo Horizonte. Ele pretendia, e conseguiu, doar
um local de lazer que atendesse a todas as camadas da
população. Para enriquecer o sitio que, no inicio, era
apenas uma lagoa, em cujo circuito eram realizadas corridas
de automóveis, JK chamou três nomes da arte, reconhecidos
internacionalmente, para compor a arquitetura e o paisagismo
da área, bem como para a decoração da igreja.
Assim, podemos ver a importância de que se reveste a

Pampulha, onde se concentram obras de valor artistico e
cultural, como o painel de Portinari, a arquitetura de
Niemeyer e os jardins de Burle Marx. E onde, senhores, podem
se encontrar reunidas numa mesma área três expressões da
arte mundialmente famosas como essas? O clima, o relevo e o
local tranqüilo, logo atrairam simpatizantes que ali
construiram belas moradias, completando a obra com o
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elemento insubstituível em qualquer paisagem: o elemento
humano.
Com o passar do tempo, a Pampulha deixou de ser Um bairro

para ser uma região, e para atender às suas necessidades,
aos poucos, foi surgindo uma infra-estrutura comercial,
bancária, de lazer e de turismo.
Construiu-se o Mineirão, e tão importante é a Lagoa que um

dos seus extremos é chamado Gol da Lagoa. Foi lã também que
se construiu o Mineirinho, palco de glórias do esporte e da
arte. Ali também se instalou o Campus da UFMG, a Base Aérea,
culo contingente ali reside.
E na Pampulha que se encontra a maioria dos clubes

campestres, das vilas olímpicas, dos clubes sociais e
recreativos bem como das clínicas de repouso. Não posso
deixar de citar também o Jardim Zoológico, que representa o
prazer do contato com os animais.
Por que é preciso salvar a Lagoa? Porque assim se estará

salvando a Pampulha, senão vejamos:
l Q) - trata-se de um patrimônio artistico e histórico,

pelas obras dos três grandes mestres que ali deixaram suas
marcas;

2Q) - representa uma atração para o lazer de quem busca o
contato com a natureza;

- é um pólo comercial, porque existe ali uma população
fixa, que consome do pão ao automóvel

- é atração turística, tanto para o visitante interno
quanto para os de outros lugares.
Hoje são palavras-chave: ecologia, meio ambiente e
desenvolvimento. Este, então, é o quinto motivo para se
salvar a Lagoa da Pampulha. São argumentos suficientes para
que as autoridades tomem medidas sérias, definitivas e
eficazes para combater a praga que se abateu sobre a Lagoa.
Há, no entanto, um argumento maior e primeiro: a saúde dos

que vivem nos arredores da Lagoa. Digo isso como médico que
sou, aliado ao homem público. Os moradores encontram-se em
risco constante, devido ao infestamento de insetos e á
exalação de água contaminaada. A Lagoa é dos aguapés, que
vêm secando a água que resta e acabando com a vida aquática
animal
O trabalho que proponho à Comissão Especial é procurar
soluções, propostas, sugestões, pesquisas com especialistas
e estudiosos. Porém, não se consegue realizar uma obra desse
vulto, isoladamente. E pesado para a Prefeitura. Peçamos,
então, à União que participe do empreendimento colocando à
disposição pessoal especializado. Façamos parceria com a
iniciativa privada, as grandes empresas, para que contribuam
financeiramente cada uma adotando uma parte da Lagoa.
Essas forças unidas - união, Estado, Prefeitura e empresa
privada - conseguirão fazer com que a Lagoa da Pampulha
volte a ser o cartão-postal de Belo Horizonte.
Os 100 anos desta cidade merecem a obra ou não serão

comemorados com plenitude. Não podemos nos omitir frente aos
problemas que acarretariam a perda da Lagoa. Muito obrigado.



O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos
Pimenta, -
O Deputado Carlos Pimenta - Exmo Sr Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, imprensa aqui presente,
visitantes, inegavelmente, o grande flagelo do povo
brasileiro, neste final de século, é o desemprego. Estamos
impressionados com o que está acontecendo, principalmente
nos grandes centros do Estado, inclusive aqui, na Capital, e
nas cidades do interior. Recebo, todos os dias, uma média de
20 a 30 cartas, de cidades do Norte de Minas, na maioria, e,
até mesmo, de cidades próximas a Belo Horizonte. São pessoas
relatando os verdadeiros dramas que estão vivendo, pela
perda de seus empregos ou pelo fato de os filhos, depois de
se formarem, com muita dificuldade, no l, no 2Q e até no 3Q
graus, não conseguirem, de forma alguma, ingressar em nenhum
tipo de emprego. E isso tem, inevitavelmente, empobrecido o
povo do nosso Estado. Fazemos um forte alerta ao Governo,
cujo Chefe teve como ponto fundamental de sua plataforma de
campanha recuperar o nível do emprego no Estado. E uma das
grandes ações que, segundo entendemos, podem resolver ou
minimizar esse grave problema é o incentivo às micro e às
pequenas empresas instaladas nas áreas urbanas dos
municípios mineiros e, principalmente, nas áreas rurais,
através de projetos agropecuários. O Governo tem que dar
essa resposta à sociedade mineira Essa ação envolve três
pontos importantes O primeiro é que ela deve ser
descentralizada, visando não apenas a Capital mineira ou os
grandes centros, como Contagem. Betim, Uberlândia ou Montes
Claros, mas também o interior do Estado, de modo a propiciar
a instalação de pequenas e médias empresas nas áreas urbanas
e rurais
Outro ponto fundamental é a desburocratização do Estado,

principalmente no que se refere ao atendimento dessas
empresas pelas Secretarias de Indústria e Comércio e de
Agricultura e pelo próprio Governo. A máquina do Governo é,
muitas vezes, emperrada, devido ao excesso de burocracia.
O último ponto essencial para que esse objetivo seja

alcançado são os incentivos fiscais. Não estamos vendo, em
momento algum, os órgãos financeiros do Estado colocarem
incentivos fiscais e crediticios ao alcance dos pequenos e
dos microempresários, como têm feito os Bancos oficiais da
União, O Banco do Nordeste do Brasil tem uma atuação
decisiva no Norte de Minas, através do Programa de Geração
de Empregos e Rendas - PROGER -, há pouco tempo atrás
acessivel, apenas, ao homem da cidade, mas que, hoje, tem as
portas abertas ao homem do campo.
Estivemos, hoje, com os Deputados Ermano Batista e Paulo

Piau, procurando ver se existem, nesta Casa, projetos de lei
- que precisariam ser agilizados - para regularizar a vida
de centenas, talvez de milhares de pequenos produtores que
têm a sua terra, moram nela, mas não têm o titulo
definitivo. Existe o problema, mas a tramitação está
completamente parada na Comissão de Agropecuária. Precisamos
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dar um impulso à tramitação desses projetos para, realmente,
resolver essa questão. -
Por falar no Norte de Minas, gostaríamos de citar a

atuação da SUDENE naquela região. A SUDENE é, inegavelmente,
o órgão que mais contribuiu para o desenvolvimento da região
norte-mineira. Mas ela tem um programa que foi elaborado há
muitos anos atrás O seu objetivo primordial ainda é, hoje,
incentivar as grandes empresas a se instalar nas cidades do
Norte de Minas.
E necessário que se faça uma reavaliação urgente dessa
programação. A SUDENE não tem nenhum canal, nenhuma
facilidade para financiar o pequeno produtor, os pequenos
projetos agropecuários ou a instalação de pequenas e
microempresas naquela região. Nós estamos preocupados com
isso e vamos apresentar, hoje, á Casa, uma proposta para
formação de uma comissão especial, que se reuniria com o
Superintendente da SUDENE, aqui em Minas Gerais e, se for
necessário, até mesmo no Recife, com o objetivo de
apresentar uma proposta alternativa de trabalho, que vimos
estudando carinhosamente com toda a nossa assessoria, nos
últimos 60 dias, e que se baseia na valorização dos pequenos
empreendimentos. E necessário que alertemos as pessoas que
decidem na SUDENE, para que elas possam examinar essa nova
opção e para que possam propor, na primeira reunião de seu
Conselho Deliberativo, esse redimensionamento de sua
atuação, a fim de incentivar o pequeno empresário e de
proporcionar às pequenas cidades a possibilidade de ter
distritos industriais onde possam se instalar não as
grandes indústrias, que são complexas, nas as pequenas e
médias, que constituem o principal fator de geração de
emprego. Nos últimos anos, Montes Claros recebeu algumas
empresas que se instalaram com incentivos fiscais da SUDENE,
através do FINOR, como a Sion, a Tok, a Peugeot, o
FRIGONORTE, o PASSONORTE, o CORTNORTE, a Fuji, etc. Essas
empresas, que eram responsáveis pela geração de mais de 5
mil empregos diretos, hoje estão fechadas. E fecharam por
quê? Porque foram criadas sem compromisso com a região. Os
empresários que instalaram essas empresas usaram os
incentivos durante dez anos e, findo esse período,
simplesmente decretaram sua falência, dando a Montes Claros
o título de maior cemitério de indústrias do Estado- Não
queremos que isso ocorra. Iremos a Recife, se for
necessário, com outros Deputado, como Péricles Ferreira, que
concorda conosco. Iremos mostrar a necessidade de uma nova
visão, para que esse órgão, que é fundamental, possa ter uma
nova atuação no Norte de Minas.
Tenho a certeza de que os Srs. Deputados concordam que a
pior coisa que enfrentamos é o desemprego. Existem pessoas
que têm grande potencial para trabalhar, mas não encontram
emprego. A solução do problema está nas nossas mãos. Não
podemos depender, de forma paternalista, apenas da ação do
Governo do Estado. Sabemos o que o Governador tem feito.
Conhecemos e aplaudimos o esforço que fez para levar a
Mercedes-Benz para Juiz de Fora e felicitamos essa cidade
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por ter ganho esse grande incentivo. Mas trata-se de um fato
isolado. E como ganhar na loteria, conseguir a instalação de
uma empresa desse porte. Nós temos que ter os olhos
voltados, principalmente, para as micro e as pequenas
empresas. São elas responsáveis por mais de eo% dos
empregos, hoje, em Minas Gerais. São elas as responsáveis
pela riqueza, pelo engrandecimento do nosso Estado. E nós
precisamos ter uma política especifica para elas. Tem que
estar no nosso pensamento, tem que fazer parte das nossas
preocupações diárias encontrar alternativas e soluções para
ajudar na instalação dessas empresas, que, hoje, se
constituem na salvação do Pais e, também, do nosso Estado.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau.
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

servidores desta Casa, demais presentes nas galerias,
profissionais da imprensa permitam-me discorrer sobre um
assunto polêmico e da mais alta complexidade, que é a
reforma agrária brasileira. Hoje, apresentamos o nosso
protesto contra a chacina que ocorreu em Eldorado, no Pará,
onde 19 dos chamados trabalhadores sem terra foram
assassinados. Acompanho tal processo ao longo dos meus 20
anos de vida profissional, cuja ação política sempre se
caracterizou como um processo inacabado, incompleto. Uma
reforma que nunca teve começo, nem meio e nem fim. Teve sim
poucas tentativas bem sucedidas e inúmeros projetos de
assentamento com resultados altamente negativos na relação
custo-beneficio para a sociedade.
Por muito tempo tal movimento foi caracterizado como

bandeira política das forças de esquerda, aterrorizando os
produtores rurais. Após a Constituição de 1988, continuou a
ser uma bandeira das mesmas forças de esquerda, mas
aterrorizando sobremaneira os proprietários de latifúndios
improdutivos, muito embora a paz de bons agricultores de vez
em quando é tirada por ameaças de invasões de propriedades
produtivas, cumpridoras de suas funções econômicas e
sociais, O INCRA tem grande parte de culpa nesses
desentendimentos, pela precariedade das informações
existentes naquele órgão.
Sabemos que a estrutura fundiária em nosso Pais ainda é

muito deficiente, com a ocorrência de grande quantidade de
terras improdutivas nas mãos de pessoas físicas e jurídicas
que vieram, ao longo dos tempos, acumulando património em
terras, como reserva de valores.
Por essas razões, Sr. Presidente, Srs. Deputados, somos

totalmente favoráveis ao processo de reforma agrária, que
coloque as terras improdutivas nas mãos de quem possa fazê-
las cumprir uma função social.
Ao longo desses 15 meses de legislatura venho prestando

atenção nos depoimentos de Deputados Federais e Estaduais,
assim como de lideranças dos trabalhadores sem terras e
sobre eles venho trazer o meu ponto de vista, baseado na
experiência de quem é engenheiro agrônomo, produtor rural
sem terra e filho de um pequeno produtor rural.

a

LI
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Considero legitimo o movimento revolucionário das forças
políticas de esquerda na luta pela reforma agrária, como
instrumento democrático de pressão ao Governo Federá], que é
o responsável pela execução da política agrária no Pais.
Por outro lado, não posso me calar diante das inverdades

proferidas pelas lideranças do movimento que defende a
reforma agrária, as quais contaminam toda a sociedade
brasileira prestando, quase sempre, um desserviço ao Brasil.
Não é verdade que a reforma agrária resolveria os

problemas de produção de alimentos, fibras e energéticos do
Pais, porque a política agrária é apenas um importante
componente da política agrícola que este Pais nunca teve,
que este Estado nunca teve e que poucos municípios do Brasil
têm. Por que então não há interesse em se unirem os
produtores rurais (não os especuladores de terras) com o
movimento pela reforma agrária para pressionarem os Governos
a definir uma política econômica consistente, que englobe a
política agrícola e a política agrária num contexto de
política econômica, da qual o Pais também carece?
Será que a pesquisa agrícola não é importante para os

assentados? Acham essas lideranças que tecnologia não tem
importância para suportar sistemas de produção competitiva?
Enquanto isso a EMBRAPA, em nível nacional, a EPAMIG, em
nível estadual, e as próprias universidades de ciências
agrárias clamam por condições de trabalho, e não vi
movimento dessas forças saírem em sua defesa.
Será que essas lideranças não sabem que sem mercado

garantido para os produtos agrícolas não adianta produzir?
Ou basta produzir apenas para a subsistência?

Será que política de estocagem, de preços mínimos, de
crédito rural, de seguro agrícola, de assistência técnica e
extensão rural, política cambial, nada tem a ver com a
produção agropecuária?
Dizem também que os trabalhadores rurais sem terra têm de

ter terra. Isso não pode ser verdade absoluta! Sou
absolutamente favorável á fixação do homem no campo, a
exemplo do que objetiva o Projeto Vilas Rurais, do
Governador Jaime Lerner, do Paraná.
Produtor rural sem trabalhador rural é o mesmo que

Gabinete de Deputado sem assessores, que Banco sem
bancários, ou empresa de ônibus sem motorista ou cobrador.

Não concordamos evidentemente com todos os maus produtores
rurais ou qualquer outro empregador que não oferece
condições dignas de trabalho aos seus colaboradores.
Tenho visto as lideranças do movimento pela reforma agrária
combaterem os grandes produtores rurais, misturando-os e
confundindo-os com os grandes proprietários de terras.
Chegam até a dizer que produzir soja e outras culturas
mecanizadas não é interessante para o Brasil . Será que elas
não sabem que os produtos agrícolas de exportação, "in
natura ou processados, representam mais da metade do valor
das exportações brasileiras?
Por que será que elas não dizem que a terra é fator

superabundante no Brasil e que seu custo representa



aproximadamente 10% do custo do assentamento digno de uma
família, sem criar favelas rurais? Não dizem também que essa
reforma agrária de distribuir terra, sem a devida
assistência técnico-financeira, de mercado e social, é
modelo falido no mundo inteiro? Isso não passade uma
malfadada reforma tão-somente fundiária em que só existem
perdedores.
Será que o mais importante para as referidas forças

políticas é o movimento eleitoral, fazendo desses
marginalizados apenas massa de manobra? E o Governo Federal
finge que esse modelo funciona e vai jogando dinheiro pelo
ralo?
O Betinho de Souza prestou uma grande colaboração ao Pais

a partir do momento em que desnudou a fome e a miséria no
Brasil, mas perdeu a grande oportunidade de criar um grande
movimento nacional pela valorização da produção de
alimentos, com justa ênfase aos pequenos produtores rurais
que lutam com dificuldades para permanecerem na terra.
Porém, o rumo tomado foi o de maior repercussão nos meios de
comunicação, pois preconiza a reforma agrária arcaica e
tradicional, simplesmente agita a sociedade e nada traz de
producente. E uma grande energia a que é liberada por esta
multidão que não sabe o que quer e é conduzida por quem não
sabe para onde ir. Ou será que existem outros objetivos
ocultos por trás do movimento pela terra? Por que não usar
essa vasta energia para um projeto de produção e oferta de
alimentos? Como, por exemplo, uma segunda fase do projeto do
Betinho? Mas, simplesmente induzir a doação ou a divisão do
que não existe não é solução -
0 trabalhador rural brasileiro precisa de melhores

condições de vida sim. Há que definir medidas urgentes de
contenção do éxodo rural. Mas vamos ajudá-los com um
movimento sério, conseqüente, com informações verdadeiras
que não lhes causem falsas ilusões e venha desarticular a
difícil e complexa produção agropecuária brasileira.
O Brasil já está importando comida, já deveria estar

produzindo 150 milhões de toneladas de grãos, segundo
recomendação da FAO, e nesta safra produziu 10 milhões a
menos do que na safra anterior, que foi de 80 milhões de
toneladas.
Como criticar apenas não constrói, deixo aqui a sugestão

para que todas as lideranças canalizem suas forças para um
grande movimento da valorização do segmento agroindustrial
brasileiro, cobrando dos Governos decisões políticas sérias,
duradouras, pois somente a partir dai o movimento pela
reforma agrária poderá obter o êxito esperado e ser um
instrumento de obtenção de oportunidade de trabalho para as
famílias, diminuição do êxodo rural e, conseqüentemente, de
melhor distribuição de renda e maior justiça social em nosso
Pais.

Do jeito que está sendo conduzido o movimento pela reforma
agrária, ele não passará de palanque para os oportunistas de
plantão, grandes perdas para o erário público, desagregação
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do setor produtivo rural e conseqüentemente uma ação de
injustiça social.
Neste momento de globalização da economia mundial, em que

o Brasil é encurralado pelas nações desenvolvidas do globo,
bom senso, juizo, despojamento político e amor à pátria são
palavras de ordem que devem suportar a ordem social.
Obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Cardoso.
O Deputado Almir Cardoso - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, membros da imprensa, visitantes, sinto-me
honrado por ocupar esta tribuna logo após o pronunciamento
do nobre Deputado Paulo Piau, pois umas das questões que
iremos abordar diz respeito à luta pela terra, pela reforma
agrária em nosso Pais. O Deputado Durval Angelo, do PT, já
chamou a atenção para o massacre ocorrido no Estado do Pará;
já mostrou a indignação da Bancada do PT diante daquele
fato. No entanto, sabemos que essa indignação não é
exclusiva do PT. Certamente, inúmeros outros Deputados das
demais bancadas que compõem a Assembléia Legislativa de
Minas Gerais partilham desse sentimento e não concordam com
atitudes desta natureza. Tenho a certeza de que todos
concordam que devemos tomar alguma atitude concreta, no
sentido de levar justiça social ao campo.
o nosso Pais tem uma grande quantidade de terras
improdutivas, que servem somente para a especulação.
Certamente, quem tem o mínimo de racionalidade não concorda
que essas terras permaneçam nas mãos de pessoas que delas se
utilizam com o único objetivo de especular.
Discordamos da afirmação feita pelo nobre Deputado Paulo
Piau com relação à denominação dos sem-terras. Não podemos
concordar, de forma alguma, com a afirmação de que os
trabalhadores que não têm a posse da terra não tenham o
direito de lutar por ela. Esta pode ser uma das
interpretações do discurso do nobre Deputado.
Em virtude de uma questão filosófica, de um posicionamento
político, concordamos que a maioria dos trabalhadores, senão
todos os trabalhadores que lutam pela posse da terra,
possam, um dia, ter o seu pedaço de terra. Entendemos que a
terra é um bem de produção, não um bem de capital, e, nesse
contexto, é fundamental para que possamos promover a justiça
neste Pais. E preciso ficar bem claro que a natureza do
movimento é justamente pautar a reforma agrária, colocá-la
como um dos temas fundamentais para se discutirem as
mudanças estruturais na produção agrícola do Brasil.
Pergunto: a quem cabe promover tal discussão? Ao Governo
Federal, que é responsável também pelo planejamento do
modelo a ser discutido e implantado -
0 Movimento dos Sem Terra não quer, simplesmente, a reforma
fundiária, não quer a distribuição única e exclusiva de
terras No entanto, sabemos que as providências tomadas
estão muito aquém das reivindicações dos trabalhadores. O
Movimento dos Sem Terra solicita, propõe uma política
agrícola que, há muitos anos, é necessária ao Pais.
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A falta de uma política agrícola séria atinge não só os
micro e pequenos produtores - que estão enfrentando
seriissimas dificuldades para continuarem vivendo da terra -

mas também os médios e grandes produtores rurais.
A solução desses problemas é de competência do Governo
Federal. Não se pode imputar a ineficiência e a inoperância
do Governo Federal com relação às políticas agrária e
agrícola às reivindicações do Movimento dos Sem Terra, que
está fazendo sua justa defesa, colocando a reforma agrária
na ordem do dia, conclamando toda a sociedade brasileira
para o debate. Na verdade, precisamos é de romper os laços
do conservadorismo, superando a dificuldade, para se
discutir seriamente a reforma agrária e colocar sempre a
questão ideológica como pano de fundo. No nosso
entendimento, o PT e todo o movimento da luta pela terra no
Brasil já superou essa fase que nos remete, inevitavelmente,
á tensão que existia no período militar. A questão
ideológica sempre esteve colocada em primeiro plano.
Acreditamos que este é o momento de superar essa fase, o
que, por parte do Movimento, acreditamos que já tenha
acontecido. Falta agora a definição de posição daqueles que
sempre estiveram aliados ao conservadorismo do latifúndio
neste Pais, que está fielmente representado na ação da
Bancada Ruralista no Congresso Nacional. De acordo com nosso
ponto de vista, isso também não tem levado a nada, servindo
apenas para resistir a mudanças. Qualquer tipo de mudança em
que se fala para se promover a questão fundiária tem a
resistência da Bancada Ruralista, que não abandona sua
posição. Entendemos que o Deputado Paulo Piau está disposto
ao debate e à discussão e esperamos conseguir promover ou,
pelo menos, iniciar essa discussão aqui na Casa. Essa força,
esse entendimento, essa disposição tem que partir de outras
forças conservadoras aqui também representadas.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaríamos também de
chamar a atenção para a AMV - Aposentadoria Móvel Vitalícia
-, que, como é do conhecimento de todos, tem se tornado o
principal obstáculo ao processo de privatização do
CREDIREAL. Sabemos que algumas propostas de mudanças têm
sido negociadas nesse sentido. Temos conhecimento de que uma
das últimas foi exatamente a transferência do fundo que o
Governo do Estado tem criado para bancar a AMV. Já foram
provisionados R$35.000.000,ØØ para esse fundo, e o Governo
do Estado está negociando uma linha de crédito junto ao
PROER no valor de R$700.000.000.00. Desse valor,
R$107.000.000,00 seriam destinados à complementação do
fundo, para bancar a AMV. Esse fundo já está sendo
transferido para a CREDIPREV, que é a entidade que deve
bancar a AMV. Gostaria de chamar a atenção dos Srs.
Deputados para o fato de que o art. Sg da Lei nQ 11.967, de
lg/11/95, que aprovamos, foi fruto de ampla negociação da
Bancada do PT com o Líder do Governo no final do ano
passado. A lei diz o seguinte: "O Poder Executivo adotará
medidas que objetivem garantir a manutenção das atividades
da CREDIREAL - Associação de Previdência Social - CREOIPREV
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- e da Aposentadoria Móvel Vitalícia - AMV -, com vistas a
evitar prejuízo aos beneficiários dessas instituições. No
entanto, o Que tem acontecido, nos últimos diãs, é o
descumprimento do referido artigo. Pretende-se mudar a forma
de reajuste. Sabemos que a data-base dos bancários é
setembro e que existe uma proposta de mudança para maio.
Além disso, mudar-se-ia também a forma do reajuste,
adotando-se a média do IPC apurado em Belo Horizonte, Rio de
Janeiro e São Paulo. Sabemos que isso vai comprometer e
desfigurar o acordo firmado e o texto da lei. Gostaríamos de
chamar à responsabilidade o Líder do Governo e todos os
Deputados que participaram dessa negociação, para que
Pudéssemos preservar o espírito da lei e garantir os
direitos aos aposentados do CREDIREAL.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
1? Fase

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

a Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a 1 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Política Energética - aprovação, na 22a Reunião Ordinária,
do Requerimento nQ 1.172/96, do Deputado Dimas Rodrigues;
pela Comissão de Saúde e Ação Social - aprovação, na 9
Reunião Extraordinária, dos Projetos de Lei ns 628/95, do
Deputado Ajalmar Silva; 575/95, do Deputado Anderson Adauto;
581/95, do Deputado Anivaldo Coelho; 618 e 619/95, do
Deputado Arnaldo Canarinho; 509/95. do Deputado Carlos
Murta; 587/95, do Deputado Durval Angelo; 365/95, do
Deputado Francisco Ramalho; 605/95, do Deputado Ivair
Nogueira; 314/95, do Deputado Rêmolo Aloise; 586/95. do
Deputado Raul Lima Neto; 606/95, do Deputado Romeu Queiroz;
588. 602 e 632/95, do Deputado Ronaldo Vasconcel los; 582/95,
do Deputado Sebastião Navarro Vieira; 620 e 631/95, do
Deputado Wanderley Ávila (Ciente. Publique-se.); pelos
Deputados Elbe Brandão - passagem, no próximo dia 20. dos 50
anos do Rotary Club de Montes Claros; e Hely Tarquinio -
falecimento do Sr-Sebastião de Matos, em Patos de Minas
(Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Romeu Queiroz e
outros, solicitando seja realizada reunião especial no dia
6/5/96. às 20 horas, para prestar homenagem à Academia
Municipalista de Letras de Minas Gerais, por ocasião de seu
33Q aniversário. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o art. 244, inciso XXI, do Regimento
Interno, e oportunamente fixará a data.
Requerimento do Deputado Gilmar Machado, em que solicita
seja convidado o Secretário da Fazenda para, em Plenário,
debater e trazer informações sobre as operações de crédito
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para pagamento da divida externa e pagamento de pessoal,
enviadas para apreciação desta Assembléia, bem como sobre as
condições de pagamento, as garantias a serem oferecidas, o
comprometimento da receita mensal e as conseqüências
imediatas e em médio prazo para a divida pública mineira.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José

Hauei sen -
A Deputada Maria José Ilaueisen - Sr. Presidente, Sras.

Deputadas e Srs. Deputados presentes, distinta galeria,
naturalmente, somos a favor deste requerimento, porque, para
nós, é importante que não apenas os Deputados, mas todo o
povo saiba a respeito do dinheiro que se arrecada e se gasta
neste Estado. Ninguém melhor para nos dar essa explicação do
que o Secretário da Fazenda, Sr. João Heraldo, que foi
convidado a vir prestar esses esclarecimentos.
Nesta oportunidade, quero continuar falando sobre o que

impressiona a todo o Pais e chega também como noticia
internacional, que é o massacre que aconteceu no Pará. Diga-
se de passagem, foi um massacre previsto-
Não chego a dizer que tenha sido um massacre premeditado,

mas ele era previsto. isso porque, há mais de uma semana, os
trabalhadores sem-terras, que buscam o direito de
assentamento na Fazenda Macaxera, tentam negociar com o
Governo do Pará. Na semana passada, o Governador Almir
Gabriel esteve reunido no Palácio dos Despachos, a portas
fechadas, com os latifundiários daquele Estado. O que se
passou e o que foi conversado entre eles ninguém sabe- A
imprensa não conseguiu informações a esse respeito. Mas, a
partir daquele encontro do Governador com os fazendeiros, a
política de Almir Gabriel foi de endurecimento nas
negociações com os sem-terras, que buscam o direito de viver
naquele assentamento. Isso aconteceu desde terça-feira,
quando os trabalhadores sem-terras do Pará se dirigiam de
Curionópolis para Marabá. O Governador determinou o
deslocamento de tropas da Policia Militar, que, sem dúvida
alguma, entrariam em confronto com aqueles trabalhadores
rurais.
O número de mortos e feridos não está totalmente definido.
O fato ocorreu ontem, á noitinha. Fala-se em 24 mortos e
mais de 50 feridos, que estão sendo transportados,
lentamente, por uma estrada de terra, que fica a 150Km de
Curionópolis, onde eles devem ser atendidos. O conflito
durou apenas uma hora. Isso foi suficiente para suplantar,
em muito, o massacre de Corumbiara. Quando houve aquele
massacre e a noticia chegou ã imprensa internacional, que
tomou conhecimento de como se trata, no Brasil, o
trabalhador rural, o Presidente Fernando Henrique se
declarou sensibilizado. Disse que ia tomar providências _e
cuidar da reforma agrária. Entretanto, passada a reação
internacional daqueles que se interessam pelos trabalhadores
rurais, a reforma agrária passou a ser, também para o
Presidente do Brasil, uma página virada na história. Nem
sequer aqueles responsáveis pelo massacre de Corumbiara
foram punidos. Até hoje, é como se nada tivesse acontecido
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naquela região de Rondônia. Mais ainda, Fernando Henrique
Cardoso, ao tomar conhecimento desse novo massacre do Pará,
afirmou que » esse tipo de comportamento não é própr'io de um
pais moderno, mas de um pais arcaico". Parece que a única
coisa que Fernando Henrique tem na cabeça é louvar e falar
na modernidade. Modernidade, para ele, é a implantação do
neoliberalismo, é o progresso a qualquer custo. Modernidade,
para o Presidente, é apoio incondicional aos banqueiros, que
lesam o interesse público, que roubam do povo; é proteção
aos empresários corruptos, aos latifundiários que não pagam
seus impostos, mas que conseguem a isenção deles para votar
e aprovar os projetos do Presidente da República, como
acontece, também, neste Estado, onde o voto é negociado com
verba de subvenção. Fernando Henrique Cardoso disse mais: há
pouco tempo, no México, ele disse que o Brasil atravessa um
novo Renascimento.
O que é Renascimento para o Presidente Fernando Henrique
Cardoso? Quando se reporta ao século XV, na época do
Renascimento europeu, que foi a época da cultura, do
humanismo, da proteção à ciência e à educação, Fernando
Henrique Cardoso faz um paralelo completamente distorcido
com relação ao que, para ele, é o Renascimento no Brasil. O
Renascimento europeu caracterizou-se pela dedicação ao
homem. Havia a pregação do Humanismo, em que o homem era a
figura central para as artes, as letras e a ciência. Já
para o Presidente da República, o Renascimento significa a
proteção à economia, que tem que crescer a qualquer custo,
mesmo que milhares de vidas sejam ceifadas. Ele, então, é o
mecenas desse Renascimento, usando e abusando do poder para
liquidar com o povo brasileiro. Dez por cento do povo
brasileiro - e temos que incluir nesses 10 1/ as
multinacionais -, com certeza, estão se beneficiando dos
favores, das graças, das benesses do rei, do mecenas do
Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Por que dar de mão
beijada bilhões de reais para empresários e banqueiros que
trapaceiam, que lesam o povo? Isso só pode ser mesmo obra de
um mecenas que usa o dinheiro público com se fosse do seu
próprio bolso.
Senhores aqui presentes, a minha indignação é tão grande

com esse Governo, com esse poder, que estou me esquecendo do
assunto mais grave deste momento - o massacre do Pará.
Porém, esse massacre é, nada mais, nada menos do que o
reflexo do descaso do Presidente e do Governador do Pará,
que se preocupam com a modernidade, com os que já têm poder
e riqueza e se esquecem, totalmente, daqueles que querem
apenas terra para plantar e pão para comer. A reforma
agrária, como dissemos ainda ontem desta tribuna, continua
sendo problema e polémica apenas nos países do terceiro
mundo, nos países da ditadura e do autoritarismo. Os países
adiantados, civilizados, já fizeram a sua reforma agrária,
sem derramamento de sangue, sem precisar de proteção
internacional ou de quem quer que seja, porque entenderam,
perfeitamente, que a reforma agrária não é problema apenas
do homem do campo, ela é um direito de todos nós, é uma
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questão de sobrevivência do povo da cidade. Já escutei,
certa vez, que, se todas as cidades desaparecessem, mesmo
assim o campo continuaria, pois aqueles que sobrevivem do
trabalho rural, que vivem no campo teriam a vida garantida.
Por outro lado, se o trabalho do homem do campo acabar, nós
todos estaremos condenados à morte, porque tudo aquilo que
usamos e de que necessitamos para a nossa sobrevivência vem
da roça, do trabalho rural.
Srs. Deputados, é lamentável que ainda tenhamos que vir a
esta tribuna para falar da reforma agrária, para falar de
massacre, para falar do desrespeito à vida em uma é poca em
que a Campanha da Fraternidade prega justiça e paz para todo
mundo.
O Sr. Presidente - Com a palavra o Deputado Bonifácio

Mourão.
O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Srs

Deputados, somos, também, favoráveis a esse requerimento,
que vai dar oportunidade de se ouvir o Sr. Secretário da
Fazenda prestar esclarecimentos importantes para a discussão
e votação de um projeto com esse valor e com esse conteúdo
Queremos aproveitar a oportunidade para registrar a nossa
satisfação pela duplicação da produção da CENIBRA. Foi um
acontecimento que trouxe o Presidente da República a Minas
Gerais e contou, também, com a presença do Governador
Eduardo Azeredo, de Secretários de Estado e vários
Deputados, além de Prefeitos e muitas outras autoridades da
região. A CENIBRA está passando a produzir 700000t anuais
de celulose, o que a coloca como a 2a maior produtora de
celulose do mundo E um investimento orçado em torno de
R$400.000.000,00; gera 3 mil empregos - sobretudo, numa
região carente como a do Vale do Rio Doce - e, além dos
empregos diretos e da produção em parceria com os japoneses,
traz divisas para Minas Gerais. Nessa semana, que o
Governador Eduardo Azeredo está chamando de "santa semana"
para nosso Estado, além da duplicação da produção da CENIBRA
e de inaugurações, temos a definição da Mercedes Benz, que
vem para Juiz de Fora e irá gerar, também, mais divisas.
Tais fatos mostram que Minas está tornando-se um pólo de
produção automobilística, o que é, realmente, uma noticia
alvissareira para todos nós.
Quanto à CENIBRA, além de produzir no Município de Belo

Oriente - onde tenho a honra de ser majoritário -, a empresa
planta eucaliptos em cerca de 40 municípios da região. Hoje,
há plantio de eucaliptos em, mais ou menos, 10% da área de
cada um desses municípios: na região Centro-Nordeste de
Minas Gerais, essa iniciativa gera, também, muitos empregos,
particularmente para o produtor da zona rural, que tem
colocação na é poca do plantio do eucalipto, da poda, da
colheita e assim por diante. Sem dúvida, a CENIBRA é uma
empresa que presta grande beneficio à região, ao Estado e ao
Pais.

Além desse beneficio, nós, mineiros, particularmente os da
mencionada região, precisamos de maior assistência -
sobretudo, social - da CENIBRA; e agora, dobrando a sua
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produção, a empresa tem condições de prestá-la á região,
sobretudo onde planta mais eucalipto, porque a geração de
ICMS é maior em Belo Oriente: 94% da renda do runicipio
provém da CENIBRA. Nos outros municípios onde se planta
eucalipto o beneficio é menor; portanto, precisamos, também,
de que a CENIBRA faça uma obra em cada um desses municípios,
seja na área da educação, seja na da saúde, mostrando que
está presente, que, realmente, existe um relacionamento
maior entre eles, que a empresa tem uma preocupação social
mais intensa com a carência desses municípios. Então, além
de ressaltar o grande acontecimento econômico para Minas e
para o Brasil, que é a duplicação da produção da CENIBRA,
ressaltamos, também, a importância social do evento,
sobretudo, se a empresa considerar sua responsabilidade
social. Uma instituição daquele porte, daquela natureza,
tem, perfeitamente, condições de aplicar seus recursos e
colher grandes frutos sociais se, na área da educação ou da
saúde, tiver uma obra em cada um dos referidos municípios.
Não podemos encerrar as nossas palavras neste momento em

que lamentamos os episódios ocorridos no Norte do Brasil sem
manifestar a nossa alegria pela vitória e conquista que
Minas está vivendo, com a duplicação da produção da CENIBRA,
a implantação da Mercedes Benz e outros empreendimentos que
deverão vir, em um curto espaço de tempo, para nosso Estado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jorge Hannas.
O Deputado Jorge Hannas - Sr. Presidente, estamos de acordo

com o requerimento.
Sr. Presidente, queria dizer, sobretudo após as inflamadas
palavras do Deputado Bonifácio Mourão, sobre a grandeza da
economia de Minas Gerais, que acredito que os Deputados
tenham recebido um "fax' de um Sr. Brito, de Frutal, pedindo
a divisão territorial de Minas Gerais. No passado, tive a
oportunidade de usar esta tribuna para lutar contra a
proposta de separação do Triângulo Mineiro. Agora, volto a
esta tribuna para usar uma expressão que, naquela ocasião,
tive oportunidade de usar: não se divide Minas, porque o
espírito de Minas é indivisível. E, no momento em que
sabemos da importância de Minas como Estado de equilíbrio,
como Estado síntese da alma do Brasil, não podemos permitir
que isso ocorra. Peço aos Deputados que fiquem atentos a
essa nova investida contra a grandeza de Minas Gerais. Muito
obrigado.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-
se.
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um
por sua vez, requerimentos dos Deputados José Henrique -
tramitação em regime de urgência para o Projeto de Lei nQ
675/96, de sua autoria; Durval Angelo (5) - tramitação em
regime de urgência para os Projetos de Lei nps 738, 739,
740, 741 e 742/96; Ronaldo Vasconcel los (2) - audiência da
Comissão de Meio Ambiente com relação ao Projeto de Lei n
252/95. no 2Q turno, e às emendas apresentadas, no lQ turno,
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ao Projeto de Lei flQ 727/96 (- Cumpra-se.); Paulo Schettino
(3) - envio de ofícios ao Presidente da TELEMIG, solicitando
a instalação de telefones públicos na Av. Frei Henrique
Soares, 163, no Bairro inconfidentes, em Contagem; na R.
Palmeiras, 230, no Bairro Alto Vista Alegre, em Belo
Horizonte; e na R. Doutor Tindaro, 22, no Bairro Xangrilá,
em Contagem; Raul Lima Neto - envio de oficio ao Presidente
da TELEMIG, com vistas a que se instale telefone público no
Distrito de Remansinho, do Municipio de Januária; Paulo Piau
- envio de oficio ao Ministro da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária, pleiteando incentivos
fiscais e financeiros aos produtores e ao Município de
Buritis; Carlos Pimenta - encaminhamento de oficio ao
Ministro da Educação e Desportos, solicitando a inclusão de
toda a região norte-mineira no Programa Nordeste para a
Educação; e Ermano Batista - envio de oficio ao Governador
do Espírito Santo, manifestando o repúdio desta Casa pelos
excessos que a policia capixaba de fronteira vem cometendo
na divisa do referido Estado com o de Minas Gerais e pedindo
a adoção das medidas cabíveis (Oficie-se.).

Questão de Ordem
O Deputado Ronaldo Vasconcelios - Sr. Presidente, como V.
Exa. pode verificar, inexiste "quorum" regimental para
qualquer tipo de atividade. Por isso, solicito o
encerramento, de plano, da reunião.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária
de debates de amanhã, dia 19, às 9 horas. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 99 REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
ÇOMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia nove de abril de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na sala 2 do 12 andar do
Edifício Tiradentes os Deputados Sebastião Navarro Vieira,
Wanderley Ávila, Ibrahim Jacob, Ermano Batista e António
Júlio, membros da Mesa da Assembléia; Romeu Queiroz, Glycon
Terra Pinto, 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 4Q do art. 2Q da
Resolução nQ 5.143, de 22/6/94, a reunião tem por finalidade
apreciar processos de prestação de contas da aplicação de
recursos oriundos de subvenções sociais. Logo após, passa a
palavra ao relator pela Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária, Deputado Glycon Terra Pinto, que emite
pareceres pela aprovação dos processos das seguintes
entidades: Associação dos Moradores e Proprietários da Vila
Reis, Centro de Assistência Técnica, Centro de Documentação
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Eloy Ferreira da Silva, Associação Comunitária São Vicente
da Estrela, Prefeitura Municipal de Santa Bárbara, APAE de
Lambari, Associação Comunitária Pró-Melhoramentos do Bairro
Bom Destino, Canto do Rio Esporte Clube, Associação dos
Deficientes de Patrocínio, Conselho de Desenvolvimento
Comunitário da Comunidade de Morada - Matinha, Associação
Comunitária Bela Vista, Recanto da Lagoa e Bairro Novo,
Prefeitura Municipal de Dom Joaquim, Associação Comunidade
Betânia, Associação Comunitária do Rosário para o
Desenvolvimento e Assistência, Centro Educativo Cândida
Cabra], Conselho Particular Senhor Bom Jesus da SSVP, Núcleo
do Desenvolvimento Comunitário Nazareno, Restaurante Os
Meninos de Dom Bosco, Caixa Escolar Augusto José Vieira,
Caixa Escolar Pacifico Vieira, Hospital São Vicente de Paulo
de Piranga, Associação de Pais e Amigos do Centro
Educacional Lima Duarte, Conselho Central Nossa Senhora do
Pilar da SSVP, Instituto Nossa Senhora do Carmo, Asilo Santo
Antônio, Associação de Capoeira Cobrinha Leopoldinense,
Associação Municipalista de Bem-Estar e Expansão Social,
Associação de Moradores e Amigos do Bairro Universitário,
Grupo Convivência, Associação Beneficente Cristã de Cultura,
Esporte e Assistência Social, Associação Beneficente Cristã
de Cultura, Esporte e Assistência Social, Associação
Beneficente Cristã de Cultura, Esporte e Assistência Social,
APAE de Boa Esperança, Conselho Particular de Capitólio da
SSVP. Associação de Moradores do Bairro Algodões, Loja
Maçônica União do Vale do Gorutuba nQ 115, Prefeitura
Municipal de Janaúba, Associação Comunitária Ação Social e
Educacional do Médio Piracicaba, COTEC - Comitê Técnico de
Apoio Comunitário, Associação Comunitária de Roseiral,
Operário Futebol Clube, Prefeitura Municipal de
Jabuticatubas, Associação Beneficente Cristã de Cultura,
Esporte e Assistência Social, Associação Comunitária da
Comunidade de Azurita, Associação Comunitária de Moradores
do Bela Vista, Sociedade Ornitolôgica Mineira, Associação
Comunitária de Roseiral, Creches Comunitárias Associadas de
Uberlândia, Associação dos Paraplégicos de Uberlândia,
Irmandade Nossa Senhora do Rosário e São Benedito,
Associação de Moradores do Bairro Or. Durval Grossi,
Conselho Particular da SSVP de Raul Soares, Associação de
Moradores e Amigos do Bairro Cidade Cristo Rei, Associação
de Moradores e Amigos do Bairro Cidade Cristo Rei,
Prefeitura Municipal de Buenópolis, Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Natalândia, Liga Esportiva
Gimirinense, Caixa Escolar Coronel Tinô, Associação de
Desenvolvimento Comunitário do Bairro Caiçaras, Associação
de Desenvolvimento Comunitário do Bairro Caiçaras,
Associação de Desenvolvimento Comunitário do Bairro
Caiçaras, Conselho de Desenvolvimento de Santa Rosa,
Prefeitura Municipal de Espinosa, Associação Comunitária de
Ipanema, Associação de Desenvolvimento Comunitário de
Recreio, Caixa Escolar Romão Carneiro, Associação Pró-
Comunidade de Conquista, Associação Comunitária dos
Moradores do Bairro Posse da Serra. Caixa Escolar Professora
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Maria Antonieta Cunha Varoni, Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Muzambinho, Associação Homens do Amanhã,
Associação dos Amigos dos Bairros Bandeirantes, Margarete e
Adjacências, Associação dos Moradores e Amigos do Bairro
Glória, Associação Josias Vieira dos Bairros das Oliveiras e
Jardim Eldorado, Dorense Futebol Clube, Prefeitura Municipal
de Pavão, Casa da Amizade das Senhoras dos Rotarianos de
Lagoa da Prata, Dragões da Independência, Guarda de Congo
Feminina de Nossa Senhora do Rosário, Associação Comunitária
de Brejinho, Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da
Mata, Associação Beneficente Irmã Maximiliana, Lions Clube
de Patrocínio, Ação Social Dona Maninha Leite, Assistência
Social da Paróquia de Juruaia, Associação 21 de Abril Pró-
Amparo à Criança Desamparada, Associação Comunitária de
Baldim. Submetidos a discussão e votação, são os pareceres
aprovados. Em seguida, os processos são apreciados pela
Mesa, sendo relatores da matéria os Deputados Wanderley
Avila, 1Q-Vice-Presidente, e Ermano Batista, 4Q-Secretárlo,
que emitem pareceres pela aprovação dos processos, os quais,
submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados Em seguida, o Deputado Ermano Batista informa que
a Associação de Apoio Comunitário do Conjunto Habitacional
São Geraldo e o Centro Espírita Cabocla Jurema fizeram a
devolução das verbas recebidas e não utilizadas, com as
devidas correções. 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. 16 de abril de
1996.
Maria José Haueisen, Presidente - Wanderley Ávila - Ibrahim
Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio - Romeu Queiroz -
Clêuber Carneiro - Marcos Helénio - Geraldo Rezende.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.041192

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em análise
visa a autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Matipó.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça

concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da proposição na forma do Substitutivo nQ 1.
Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
A proposição em tela tem por objetivo conceder a
autorização legislativa para a doação ao Município de Matipô
de imóvel de propriedade do Estado constituído de terreno
com aproximadamente 171m2 de área, situado naquele
município.
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Esse terreno destinar-se-á à construção de prédio para a
instalação de uma vaca mecânica e de uma padaria, que
servirão para o preparo de alimentos destinados à população
carente e, em especial, às creches, às escolas e aos bóias-
frias.
Assim, entendemos que a alienação em pauta se subordina à
existência de interesse público devidamente justificado e
que a perda patrimonial do Estado será amplamente compensada
pelo relevante fim social da medida. Observamos, outrossim,
que tal perda será relativa, pois o imóvel, na verdade,
estará retornando ao patrimônio do município, que outrora o
doara ao Estado.
Além disso, verificamos que o terreno continuará integrando
o patrimônio público, visto que tão-somente passará da
esfera estadual para a municipal.
Cumpre acrescentar que o projeto, por tratar de doação de
imóvel, não acarreta des pesas para os cofres públicos nem
tem repercussão no orçamento do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação cio Projeto de Lei
nQ 1.041/92 no lQ turno, na forma do Substitutivo nQ 1, da
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 18 de abril de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Clêuber Carneiro, relator -
Péricles Ferreira - Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto.

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

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em análise, do Deputado Miguel Martini, dispõe
sobre a instalação e o funcionamento de unidades lavadoras
de batatas no Estado de Minas Gerais.
Após ser publicado, o projeto em estudo foi distribuído à
Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer por
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
do Substitutivo flQ 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão
de Meio Ambiente opinou pela aprovação da matéria na forma
do Substitutivo nQ 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas
ns 1 e 2, por ela apresentadas.
Cumpre-nos, agora, nos termos regimentais, analisar a
proposição quanto a suas implicações na área de saúde.

Fundamentação
De acordo com a Organização Mundial de Saúde - OMS -, a
saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e
social e não apenas a ausência de doenças ou enfermidades.
Nesse sentido, a palavra saúde tem uma amplitude maior que
não pode ser dissociada do aspecto ambiental
Para o Prof. Aristides de Almeida Rocha, da área de Saúde
Pública da USP, há uma dificuldade na tarefa de
compattbil izar a aplicação dos conhecimentos tecnológicos
com as condições essenciais de sobrevivência dos seres
vivos. Da mesma forma, entende o Prof. Angelo Zanaga Trapé,
da área de Saúde Ambiental da UNLCAMP, ao relacionar a
questão dos efeitos do uso de agrotóxicos na saúde humana.
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Tal assertiva é confirmada pelo especialista em poluição
atmosférica, o Prof. Nascimento Saldiva, da Faculdade de
Medicina da USP, ao constatar que se o meio ambiente fosse
melhor preservado, haveria uma economia em investimento na
área de saúde". Ressalta, ainda, que compete ao médico
tratar das conseqüências dessa poluição ou, em última
análise, se envolver mais com as questões do meio ambiente.
O projeto em análise tem implicações na área da saúde, uma

vez que a utilização de águas poluídas na lavagem de batatas
pode ocasionar a transmissão de uma série de doenças. A
maior desvantagem, no plano da saúde pública, seria a
disseminação de fungos, nematóides, bactérias e vírus nas
lavouras localizadas a jusante, caso essa água seja
utilizada em irrigação, assim como o aumento de agrotõxicos,
com prejuízos nas áreas econômicas, ambientais e da saúde.
Portanto, faz-se necessário adotar medidas preventivas na
utilização dessas lavagens.
Dessa forma, observamos que o COPAM, por meio da
Deliberação Normativa nQ 10, de 1986, estabelece normas e
padrões para a qualidade das águas, o lançamento de
efluentes nas coleções de águas e dá outras providências.
Por outro lado, em relação ao mérito da questão, devemos

nos ater, também, ás informações fornecidas pela Associação
Brasileira dos Bataticultores, no que diz respeito às
desvantagens da lavagem de batatas. Entre elas, citamos um
aumento de custo do produto de 43% e perdas de 6% em
detrimento de 0,4% de não-lavagem.
Vemos, portanto, como oportuno o disposto no art. 2Q do
Substitutivo nQ 1, que tem por objetivo conscientizar a
população a respeito das vantagens do consumo de batatas
escovadas em substituição às lavadas. Além de se evitar o
eventual risco de contaminação das batatas, por sua lavagem
inadequada, e também a poluição dos corpos receptores dos
efluentes resultantes desse processo, a escovação favorece a
conservação dos tubérculos e, portanto, aumenta o período
propicio ao consumo.
Á par dessas considerações, devemos registrar que a citada
entidade chama a atenção para as conseqüências económicas
advindas da aprovação do projeto, entre elas a redução da
receita do Estado em aproximadamente R$320.000.000,00
anuais, incluindo produtos de insumos, máquinas e serviços.
Ademais, devemos levar em consideração as conseqüências
sociais resultantes do mercado ou o intercâmbio com outros
Estados. E sabido que Minas Gerais representa, em nível
nacional, o segundo maior Estado em oferta de batatas, com
aproximadamente 800 mil toneladas cultivadas, gerando
emprego de 500 mil diárias de trabalhadores (dados da
Associação brasileira dos Bataticultores)
Tendo em vista os aspectos mencionados, os prejuízos que a

degradação ambiental traz á saúde, os altos custos que têm
os cuidados com a saúde no Brasil e as vantagens da
prevenção das doenças, entendemos ser a proposição em
análise bastante oportuna.

Conclusão
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Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 517/95 na forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e com as Emendas flQ5 1 e 2, da
Comissão de Meio Ambiente.
Sala das Comissões, 26 de março de 1996.
Carlos Pimenta, Presidente - Jorge Hannas, relator - Elmo

Braz.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 517/95
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Miguel Martini, a proposição em

epigrafe dispõe sobre a instalação e o funcionamento de
unidades lavadoras de batatas no Estado e dá outras
providências.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça

concluiu pela juridicidade, pela constitucional idade e pela
legalidade da matéria na forma do Substitutivo nQ 1.
Posteriormente, a Comissão de Meio Ambiente manifestou-se

pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nQ 1, com
as Emendas ngs 1 e 2.
Em decorrência de requerimento, a proposição foi, em

seguida, apreciada pela Comissão de Saúde e Ação Social, que
exarou idêntica opinião.
Vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
Após a colheita, permanecem aderidos às batatas residuos de
solo. Para eliminá-los e tornar essa hortaliça
comercial izável • existem dois processos de beneficiamento:
lavagem e escavação.
O primeiro consiste na remoção da terra com equipamentos
que promovem a aspersão de água e mecanismos de fricção.
Esse processo dá ao produto melhor apresentação e é o mais
utilizado em nosso Estado. Ele apresenta dois pontos que
merecem atenção e controle.
O primeiro diz respeito à qualidade da água utilizada para
a lavagem. Muitas vezes, é utilizada água imprópria,
captada, sem maiores cuidados, diretamente de rios e
córregos, o que pode provocar a contaminação das batatas com
doenças de veiculação hidrica.
O outro ponto critico da lavagem é a devolução da água
utilizada no processo aos cursos d'água. Sendo a cultura da
batata intensiva em agrotóxicos, estes seriam conduzidos,
por meio da água, aos mananciais. Esse lançamento vem sendo
feito sem Qualquer tratamento ou controle, constituindo,
assim, fonte de poluição.
Quanto ao outro processo, a escovação, consiste na limpeza
da batata a seco. Trata-se de método mais moderno, utilizado
na Europa e em alguns Estados do Brasil. Embora empreste ao
produto aparência pior, tem a vantagem de ser sanitário e
não poluidor.
O projeto em tela, aperfeiçoado pelas comissões anteriores,

dispõe sobre:
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- obrigatoriedade da análise da água utilizada nas
unidades lavadoras de batata e em qualquer fonte poluidora
das águas, cujos custos correrão à conta das empresas
responsáveis;
II - desenvolvimento, por parte do poder público, de

campanha de esclarecimento da opinião pública sobre a
vantagem do consumo de batata escovada;
III - licenciamento das beneficiadoras junto ao COPAM;
IV - especificação da água a ser utilizada no processo de

lavagem.
Entre esses pontos, o único que acarreta ônus direto para o
Estado é o que trata da campanha de esclarecimento público.
Acreditamos, entretanto, que os custos dessa divulgação
serão amplamente superados pelos beneficios advindos da
indução da sociedade à opção por um processo mais saudável e
menos poluidor.
Além disso, como não há especificação do tamanho da
campanha, esta poderá ser implementada paulatinamente, de
acordo com a disponibilidade dos recursos públicos.
Observamos, inclusive, que no orçamento do Estado existe
programação para gasto com divulgação oficial fixada no
valor de R$18.000.050,00, sob a rubrica programática
0307023.
Em que pese a opinião de que as exigências de que trata o
projeto poderiam prejudicar a economia, afetando o setor
bataticultor, entendemos que isso não ocorrerá, pois tais
exigências não implicarão ônus significativo para os
empresários. Com efeito, as medidas de licenciamento junto
ao COPAM e as de especificação da água a ser utilizada já
constam em legislação, e a exigência de exames periódicos
das águas apresenta custos pequenos.
Ademais, mesmo que, por hipótese, viesse o projeto a causar
alguma restrição á atividade produtiva, entendemos que,
apesar de o desenvolvimento econômico ser importante, ele
não pode atropelar o cuidado com a saúde da população nem o
equilibrio ecológico, sendo necessário haver
compatibilização e equilibrio entre eles.
Finalmente, achamos oportuna e conveniente a matéria de que
trata os arts. 6Q e 7Q do projeto original, não contemplada
no Substitutivo nQ 1 e que dispõe sobre as penalidades para
infrações á futura lei e sobre o prazo para as lavadoras
instaladas se adaptarem às novas exigências. Assim, propomos
as Emendas nQs 3 e 4, adiante redigidas.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 517/95 no 1Q turno, na forma do Substitutivo flQ 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas ns 1 e
2, da Comissão de Meio Ambiente, e com as Emendas ns 3 e 4,
a seguir redigidas.

EMENDA NO 3
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - As infrações ao disposto nesta lei sujeitam os

infratores às penalidades previstas nos arts. 15 e 16 da Lei
no- 7.772, de 8/9/80.'.
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EMENDA NO 4
Acrescente-se onde convier: -
"Art. ... - As unidades lavadoras já instaladas tem o prazo

de 120 (cento e vinte) dias para se adaptarem às exigências
desta lei.".
Sala das Comissões, 18 de abril de 1996.
Geraldo Rezende, Presidente - Glycon Terra Pinto, relator -
Miguel Martini - Péricles Ferreira - Clêuber Carneiro -
Marcos Helênio.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 626/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Arnaldo Penna, a proposição em tela
dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal relativo ao
1 PVA.
Publicado, foi o projeto encaminhado á Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Em seguida, a Comissão de
Administração Pública opinou pela aprovação da matéria,
apresentando a Emenda nQ 1.
Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
A matéria em apreço visa a beneficiar os proprietários de
veículos automotores com desconto de 10% sobre o valor do
IPVA quando não se verificar, no período de 12 meses
anteriores á data da cobrança do tributo, infração à
legislação de trânsito praticada pelo proprietário.
O quadro geral da receita, na lei orçamentária para 1996,
estima para este exercício uma receita de R$219-174.474,00
com a arrecadação do IPVA. Em termos percentuais, esse valor
representa 4% da receita tributária do Estado e 2,6% do
total das receitas correntes previsto para o exercício em
curso. Ressalte-se que, do montante arrecadado, metade
destina-se á cota-parte dos municipios, nos termos do art.
150, 1. da Constituição Estadual.
Segundo a Portaria flQ 288, de 21/3/96, da Superintendência

Central de Controladoria-Geral da Secretaria da Fazenda, que
divulgou os demonstrativos da receita orçamentária até
fevereiro de 1996, o total já arrecadado com o IPVA neste
exercício é de R$189.636.599,84, ou seja. 86,5% da previsão
orçamentária.
Em seu aspecto financeiro-orçamentário, traz o projeto uma
redução na receita corrente tributária do Estado. Aprovado,
representará o projeto um incentivo ao cumprimento das leis
de trânsito, visto que propicia economia de 10% do IPVA ao
contribuinte que não receber multa. Todavia, representa
redução de até 10%. no recebimento do IPVA pelo Estado e
pelos municípios.
Na maioria dos pequenos municípios, onde quase não existe

descumprimento das leis de trânsito, haverá a redução de 10%
nessa receita tributária.
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O projeto, apesar de seu apelo social, ao prever diminuição
das infrações de trânsito e, conseqüentemente, dos acidentes
automobilísticos, representa renúncia legal de receita.
Atualmente existe grande escassez de recursos nas
administrações públicas estadual e municipais. As despesas
correntes, em especial as de pessoal, e o serviço da divida
pública consomem parcela significativa dos recursos.
Assim, não entendemos de bom alvitre a diminuição das
receitas estadual e municipais com a concessão desse
incentivo fiscal, haja vista a conjuntura atual vivida em
nosso Pais.
Ademais, o descumprimento das leis de trânsito é punido
pela referida multa. Seria o caso de os órgãos públicos
intensificarem sua ação fiscalizadora e agilizarem a
cobrança da infração praticada

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

Lei nQ 626/95.
Sala das Comissões, 18 de abril de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Glycon Terra Pinto, relator -

Geraldo Rezende - Péricles Ferreira - Marcos Helénio.
PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 535/95
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto em tela
dispõe sobre as competências das unidades das Regiões
Administrativas e dá outras providências -
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça

concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria com as Emendas ns 1 e 2.
Posteriormente, a Comissão de Administração Pública opinou
pela aprovação do projeto com as referidas emendas e as de
nps 3 e 4, que apresentou.
Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer

Fundamentação
O projeto de lei que resultou no diploma legal que
instituiu as Regiões Administrativas previa, inicialmente,
que as competências de suas coordenadorias setoriais seriam
definidas em decreto. Este Poder emendou proposição
estabelecendo que essa matéria seria disciplinada em lei.
O projeto em apreço tem como objetivo tratar das
mencionadas competências, atendendo ao referido preceito
legal. Além de dispor sobre esse assunto, a proposição dá
outras providências de caráter suplementar, como a adequação
das unidades regionais dos órgãos da administração pública
aos limites territoriais das Regiões Administrativas, a
priorização de implantação e a articulação das Regiões
Administrativas com outros órgãos.
Assim, a proposição em apreço trata de legislação
complementar, e a sua análise deve ser feita em conjunto com
a lei original.
A repercussão financeira da instituição das Regiões
Administrativas já foi objeto de estudo no ano passado,



612

quando da tramitação. nesta Casa, do respectivo projeto de
lei, constituindo, portanto, matéria vencida.
A matéria introduzida pelo projeto de lei em tela consiste
em um detalhamento ordinário da legislação original, Que
entendemos não acarretar alterações significativas e diretas
no tocante à repercussão financeira da implantação e do
funcionamento das Regiões Administrativas.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 636/95, no lQ turno, com as Emendas nps 1 e 2, da
Comissão de Constituição e Justiça, e com as Emendas nQS 3 e
4, da Comissão de Administração Pública.
Sala das Comissões, 18 de abril de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Clêuber Carneiro, relator -
Marcos Helênio - Glycon Terra Pinto - Geraldo Rezende -
Péricles Ferreira.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 677/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o Projeto de Lei
ng 677/96 objetiva declarar de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cristina -
APAE -, com sede no Município de Cristina.
Examinado o projeto, preliminarmente, pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, e apresentou-lhe a Emenda
np 1, cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria no iQ turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar com a declaração de
utilidade pública presta atendimento a deficientes físicos e
mentais, tendo como principal objetivo promover o bem-estar
e a integração do excepcional na sociedade.
Pelas atividades de eminente caráter assistencial e
filantrópico que vem realizando, torna-se a instituição
merecedora do titulo deciaratório de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 677/96 no lQ turno, com a Emenda nQ 1. da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 18 de abril de 1996.
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 680/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o projeto de
lei em tela visa declarar de utilidade pública a Associação
Pró-Melhoramentos do Conjunto Pongelupe e Adjacências, com
sede no Município de Belo Horizonte.
A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Vem agora o projeto a esta



Comissão para ser objeto de deliberação conclusiva, nos
termos do art. 104, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação Pró-Melhoramentos do Conjunto Pongelupe e
Adjacências é uma sociedade civil sem fins lucrativos que
tem por objetivo a promoção da comunidade a que serve. Dessa
forma, atua em defesa dos seus direitos, movendo programas
culturais e sociais.
Acreditamos, pois, ser a entidade merecedora do titulo
declaratório de utilidade pública.

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

no 680/96 no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 1$ de abril de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 681/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em exame, de autoria do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, objetiva declarar de utilidade pública a
Associação Comunitária Jardim Atlântico, com sede no
Município de Selo Horizonte.
Após publicada, a proposição foi examinada preliminarmente
pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
apresentada.
Compete agora a esta Comissão, nos termos regimentais,
deliberar conclusivamente sobre a matéria no lQ turno.

Fundamentação
A Associação mencionada objetiva representar e defender os
interesses da comunidade, com vistas ao seu desenvolvimento
e bem-estar.
Cumpre notar ter a instituição também a finalidade de
fortalecer o espirito de solidariedade humana, que, sem
dúvida, não prevalece em nossa civilização.
Por motivos técnicos e legais, ao final deste parecer

apresentamos a Emenda flQ 1.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 681/96 no lQ turno, com a Emenda nQ 1, redigida a
seguir.

EMENDA NO 1
Dê-se ao art. SQ a seguinte redação:
'Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário,

especialmente a Lei ng 1.260, de 11/7/55.'.
Sala das Comissões, 18 de abril de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 694/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o projeto de lei em
análise objetiva declarar de utilidade pública o Sindicato
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dos Servidores Públicos Municipais de Três Marias -
SINDITREMA -, com sede no Municipio de Três Marias.
Após ser publicada, a proposição foi examinada
preliminarmente 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 no lQ turno, regimentalmente.

Fundamentação
Funcionando desde 1992, a entidade em apreço tem como

objetivo programático defender a liberdade e a autonomia do
movimento sindical e o sindicato como instituição social
fortalecida pela presença democrática dos trabalhadores,
que, dessa forma, garantem para si liberdade e dignidade.
Mais especificamente, o Sindicato busca defender, coordenar
e representar seus filiados, prestando serviços que lhes
assegurem melhores condições de vida.
Entretanto, faz-se mister emendar o projeto com vistas a

seu aperfeiçoamento.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 694/96 no lQ turno, com a Emenda nQ 1, redigida a
seguir.

EMENDA NO 1
Dê-se ao art. lQ a seguinte redação;
'Art. l Q - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato

dos Servidores Públicos Municipais de Três Marias -
SINDtTREMA -, com sede no Município de Três Marias.'.
Sala das Comissões, 18 de abril de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
Ho 507/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Djalrna Diniz, o projeto de lei em
exame objetiva declarar de utilidade pública o Centro de
Assistência Social Betânia, com sede no Município de
Raposos.
Aprovado o projeto no lg turno, em sua forma original, cabe

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

Fundamentação
A finalidade do Centro de Assistência Social Betânia é a de

trabalhar para atender às necessidades da população carente,
criando para esse fim obras assistenciais, escolas
profissionalizantes, creches, asilos e albergues.
Pelo significado social de seu trabalho, a entidade merece

ser declarada de utilidade pública.
Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 507/95 no 2Q turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de abril de 1996.
Jorge Hannas, relator.
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PARECER PARA O 2p TURNO DO PROJETO DE LEI

No 584/95
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais

Relatório
De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto
de lei em exame objetiva declarar de utilidade pública a
Congregação dos Deficientes Auditivos de Beagá - CDDABE -,
com sede no Município de Belo Horizonte.
Aprovado o projeto no 1Q turno, em sua forma original, cabe

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

Fundamentação
A referida entidade tem como objetivo congregar os

deficientes auditivos do Município de Belo Horizonte, com a
finalidade de satisfazer suas necessidades.
Por sua luta em auxilio dessa categoria, merece a
instituição ser declarada de utilidade pública.

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

nQ 584/95 no 2Q turno, na forma original.
Sala das Comissões, 19 de abril de 1996.
Hely Tarquinio, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
No 616/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

D projeto de lei em tela, do Deputado Bonifácio Mourão,
objetiva declarar de utilidade pública o Lions Clube de
Governador Valadares - Centro, com sede no Município de
Governador Valadares.
Aprovada a proposição no 1Q turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q
turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade em foco objetiva estimular a amizade e a

compreensão entre os membros da comunidade, além de fomentar
valores éticos nos negócios e nas profissões. Por esses
motivos, é justa e meritória a iniciativa de declará-la de
utilidade pública.

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

Lei no 616/95 no 2g turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de abril de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 541/98

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

D projeto de lei em exame, do Deputado Wanderley Ávila, que
pretende declarar de utilidade pública a Loja Maçónica
Filhos de Salomão nQ 164, com sede no Municipio de Curvelo,
foi aprovado no 1Q turno, sem emenda
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Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre
a matéria no 2Q turno, nos termos regimentais. -

Fundamentação
A Loja Maçônica Filhos de Salomão flQ 164, fundada em 1983,
cultua os princípios da fraternidade e da filantropia,
objetivo principal da maçonaria.
Pelas ações de natureza social que a instituição desenvolve
entre seus assistidos, consideramos justa a outorga do
titulo de utilidade pública ora proposto.

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

nQ 641/96 conforme proposto.
Sala das Comissões, 18 de abril de 1996.
Marco Régis, relator.

TRANSCRIÇÃO

Discurso Pronunciado pelo Deputado José Santana (PFL-MG),
na Sessão de 17 de Dezembro de 1995 da Câmara dos Deputados*
Senhor Presidente. Senhoras e Senhores Deputados: Quero
prestar o merecido tributo e reconhecimento a Camilo Machado
de Miranda, falecido neste ano e que foi, sem dúvida, dos
mais competentes e sérios deputados já presentes na
Assembléia Legislativa e na Câmara Federal-
Mineiro de Abadia dos Dourados, onde também iniciou seus

estudos, fez o ginásio em Araguari. Em seguida, na cidade de
Belo Horizonte, cursou o Clássico e, no ano de 1958,
diplomou-se em Direito na Universidade Católica, logo
ingressando na carreira advocaticia. Quanto à vocação
política, manifestou-se desde cedo, ainda nos tempos de
estudante, quando sucessivamente foi a ele confiada a função
de representante no Congresso Universitário.
Exerceu, de 1973 a 1977, o seu primeiro mandato eletivo
como Prefeito de Monte Carmelo. Depois, entre 1979 e 1991,
cumpriu três legislaturas como Deputado Estadual. Em atuação
destacada na Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
presidiu por dez anos a Comissão de Agricultura e Política
Rural, onde, com base em um cuidadoso e exaustivo trabalho,
após uma série de discussões e encontros junto à classe
rural, foi o principal responsável pela elaboração de um
plano integrado para o setor.
Já na Câmara dos Deputados, de 1991 a 1995, prosseguiu ele

o mesmo caminho, empenhando-se em favor do Estado de Minas
Gerais, defendendo, em especial, a agropecuária como a
grande saída no sentido de propiciar melhores dias para o
Brasil. Cabe lembrar a sua participação decisiva em várias
comissões técnicas, como titular da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público; da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto; e. em duas oportunidades, da Comissão de
Viação e Transporte. Foi ainda suplente da mesma Comissão e,
por três vezes, da comissão de Agricultura e Política Rural.
Pelo relevante papel que desempenhou na vida pública, com
dignidade, dedicando-se com determinação às causas Que
abraçou, emprestando seu talento e preparo para a solução



dos mais graves e urgentes problemas brasileiros, afirmo,
com absoluta segurança, que há, hoje, depois do
desaparecimento de Camilo Machado, uma lacuna irreparável no
cenário político nacional.
O Brasil, de fato, tem precisão de homens como ele, cujo
valor, experiência e contribuição não podem jamais ser
esquecidos. Tal constatação, afinal, vai ao encontro das
acertadas palavras de Sêneca, quando sentenciou que 'o
caminho da sabedoria é longo através de preceitos, breve e
eficaz através de exemplos'.
Concluo, portanto, reiterando a justiça da presente
homenagem, com ênfase à importância do exemplo legado às
futuras gerações por Camilo Machado de Miranda como pessoa
de caráter irretocável, dedicado homem público e parlamentar
extremamente cioso de suas elevadas responsabilidades."
• - Publicado de acordo com o texto original, transcrito a

requerimento do Deputado Bilac Pinto.
"O PT, a Reforma Agrária e o Restos

O verdadeiro movimento político , é feito nas Câmaras, nas
Assembléias e nos Parlamentos. E feito pelo povo que,
através de seus legítimos representantes, se expressa,
obrigando-os a se manifestarem claramente e a agirem
objetivamente. E isso através de partidos legalmente
constituídos.
Não se faz política através de movimentos que agem â margem

da lei, com base na valentia e na ilegalidade.
A doutrina do 'sã porque eu não tenho e eu também mereço,

então eu posso", não vale, não funciona e não legitima nada.
Já pensou se a moda pega e amanhã surgem os sem tetos
entrando pelas casas dos outros; os sem carros derrubando
portões de garagens; os sem pão assaltando padarias; os sem
dinheiro invadindo bancos; os sem nada para fazer tomando
emprego dos outros...
Não! Não funciona assim.
A orientação do PT está pondo em risco os mais elementares
princípios democráticos do nosso novo Brasil, que até hoje
sente dores de parto tentando nascer.
Lideres religiosos, que torcem os princípios elementares da

Palavra de Deus para disseminarem a revolta e a violência,
sobretudo nos meios mais carentes, devem também ter a nossa
reprovação.
Às mudanças conquistadas pela aprovação de Leis novas e
mais justas ainda são o caminho mais seguro. A democracia

0	ainda é o melhor sistema.
O respeito ao próximo e às suas posses é o verdadeiro
estado de segurança para o nosso presente e o futuro de
nossas crianças.

o Os fins não justificam os meios.
Os métodos eficazes e que visam á permanência segura das

conquistas alcançadas obedecem a rígidos critérios legais e
nunca estão atrelados á anarquia e à violência.
Tenho certeza de que, neste grande pais abençoado por Deus,

g todos têm direito a um lugar ao sol. Todos têm direito à
terra e ao fruto Que a terra dá. Todos têm direito à saúde e
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à educação, princípios básicos para o desenvolvimento. Todos
têm direito ao trabalho e ao descanso deste trabalho. Todos
têm direito a uma vida melhor e mais sadia. Todos têm pleno
direito à liberdade e à cidadania.
Mas mesmo que alguns destes direitos ainda não tenham sido

alcançados por todos, não podemos abandonar as leis tentando
o atalho dos caminhos da subversão.
Não podemos também nos compadecer daqueles que assim
procedem nem temer àqueles que a outros incentivam para
assim agirem.
Políticos conhecidos que usam os mais pobres e de tudo
carentes para deflagrarem seus movimentos violentos,
anarquistas e ilegais precisam ser sempre lembrados e nunca
esquecidos, para amanhã serem também reprovados pela falta
de nossos votos.
São aqueles que todas as vezes sempre visitam os que
sofrem, mas nunca esquecem de, com antecedência planejada, a
imprensa avisar. Diolinda é quem sabe contar: quem te
visitou longe do foco das câmeras?
Essa hipócrita liderança que usa o pobre como massa de
manobra e à sua sombra sempre se esconde precisa ser
trocada. Ela fala muito, diz sempre a mesma coisa.
Certas palavras nunca faltam em suas frases, mas suas ações
concretas são miúdas, seus legados são mínimos, suas obras
não aparecem.
Tem muita coisa escrita e pouquissima coisa construida. Faz

muito barulho mas, nos intervalos, os gemidos do pobre e os
grunhidos da inveja ainda estão lá.
Seus legisladores mais ilustres propõem que as Igrejas
passem a pagar impostos, que os homens casem-se com outros
homens e que as mulheres também se unam a outras mulheres.
Que as drogas sejam descriminadas e que o aborto seja um
direito assegurado.
Até quando isso vai nos enganar?
Por que quando executivos são tão diferentes de quando
legislativos?
Por que o discurso é tão distante do trabalho?
Por que a palavra é tão diferente da ação?
Por que o ódio dos empresários, Quando nas campanhas o
dinheiro deles também é usado? Será de mentirinha? Será
teatral? Será só para nós?
Será que entre eles, os lideres e a cúpula, a conversa é

outra?
De fato, a cesta básica que um deles recebe todas as

quintas-feiras é bem diferente daquela que damos aos pobres.
Os coitados nem sabem o que é um finissimo carpaccio com
alcaparras italianas; nunca imaginaram, não conhecem o sabor
de codornas no molho de vinho e muito menos coelho ao
conhaque.
Tem também o imbatível espaguete ao alho e óleo e as

saladas das mais diversas.
Esta cesta, sim, é da diretoria que tem um discurso em casa

e mais outro ainda no palanque.



O cheiro francês de sua mulher, aquele Amurige de Givenchy,
está longe do daquelas outras mulheres militantes
batalhadoras e operárias.
A escola de seus filhos é particular e sua filha foi cursar
no exterior, hospedada na casa daquela empresária.
Na sua elegante pasta de couro negro tem havana Monte

Cristo.
Nem todos entendem do que se trata; sabe-se que é para

cheirar, amassar e cheirar de novo.
E também para molhar a ponta com a saliva e depois corta-

Ia-
A rendinha mensal que ele tem é oriunda daquela descontada
em favor do sindicato.
Naquela época até eu colaborei, mesmo sem querer.
E quem diria, com esta renda, o líder está comprando um

apartamento de cobertura, com 180 metros quadrados, avaliado
em R$120.000,00.
Até quando nós vamos ser e nos deixar ser enganados?
Até quando o pais vai aceitar a liderança daqueles que
dizem assim e fazem assado?
AChO que as mudanças são muito bem vindas. Esse movimento
moralizador chegou em boa hora.
Por que não começar pelos que têm 50 anos, passar por três
turmas distintas de amigos, entrar por todo um partido e
atingir aos outros também?
A justiça tem de prevalecer!
Por outro lado, agora, neste momento, cabe ao Estado agir

com firmeza e presteza
Movimentos como o dos sem terra, que perderam sua conotação
pacifica e ordeira, assumindo contornos de quadrilhas e
guerrilhas, precisam parar.
Que Deus tenha misericórdia de nós."
* - Publicado de acordo com o texto original, transcrito a

requerimento do Deputado Carlos Murta
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 1996

ATAS -

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 19 DE ABRIL DE 1995
Presidência do Deputado Ermano Batista

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum
COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:
Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Carlos
Murta - Dimas Rodrigues - Geraldo Nascimento - Geraldo
Santanna - Hely Tarquinio - Jairo Ataide - João Leite - José
Braga - Luiz Antônio Zanto - Miguel Martini - Olinto Godinho
- Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Wilson Trõpia.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Ermano Batista) - As 9h15min, a
lista de comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por
falta de 'quorum", e convoca os Deputados para a ordinária
de debates de segunda-feira, dia 22, ás 20 horas._
ATA DA ZZa REUNIAO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As dez horas do dia vinte e oito de fevereiro de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Paulo Schettino, José Maria Barros e
Arnaldo Penna (substituindo este à Deputada Elbe Brandão,
por indicação da Liderança do PSDB), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Paulo Schettino, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Arnaldo Penna que proceda à leitura da ata da
reunião anterior que, lida e aprovada, é subscrita pelos
parlamentares presentes. Em seguida, a Presidência distribui
ao Deputado José Maria Barros os Projetos de Lei nQs 279,
417, 468, 476, 479, 519, 519, 520, 523 e 525195; e ao
Deputado Arnaldo Penna os Projetos de Lei ns 529, 534, 540,
543, 544, 545 e 549/95. Passa-se, a seguir, à apreciação das
proposições sujeitas á deliberação conclusiva das comissões.
O Deputado José Maria Barros emite pareceres mediante os
quais conclui pela aprovação dos Projetos de Lei ns 279.
417, 469, 476, 479, 518, 519, 520. 523 e 525/95. Submetidos
a discussão e votação, cada um por sua vez, ficam aprovados
os pareceres. O Deputado Arnaldo Penna emite pareceres
mediante os quais conclui pela aprovação dos Projetos de Lei
ns 529, 534, 540, 543, 544, 545 e 549/95. Submetidos a
discussão e votação, ficam aprovados os pareceres sobre os
projetos. 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, 18 de abril de 1996.
Bonifácio Mourão. Presidente - Arnaldo Penna - Arnaldo

Canarinho.
ATA DA 24a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
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Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e um de março de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Miguel Martini, Romeu Queiroz,
Geraldo Rezende e Clêuber Carneiro, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Miguel Martini, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Clêuber Carneiro que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Em seguida, a Presidência
acusa o recebimento da seguinte correspondência: Ofícios nQs
20 e 28/96, da CODEVASF, e 119/96, da Secretaria de Recursos
Minerais, publicadds em 7/3/96; 49. 86, 87 e 90/96, do
Ministério do Planejamento e Orçamento - Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste, publicados em 16/3/96.
Encerrada a 1? Parte da reunião, 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.
Em seguida, submetidos a discussão e votação, são aprovados
os pareceres favoráveis à aprovação dos Projetos de Lei ns
636 e 637/96, este na forma do vencido no 1Q turno (relator:
Deputado Geraldo Rezende), e 638/96 (relator: Deputado Romeu
Queiroz), todos no 2Q turno. Logo após, são aprovados os
pareceres favoráveis à aprovação dos Projetos de Lei ns
263, 351 e 363/95, este com a Emenda nQ 1, e 516/95, na
forma do Substitutivo no 1 (relator: Deputado Geraldo
Rezende), todos no lQ turno. As 101h28min registra-se a
presença do Deputado Alencar da Silveira Júnior. Logo após,
passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. Submetidos a votação, são aprovados
os Requerimentos ns 910/95 (relator: Deputado Romeu
Queiroz); 1.083/96, na forma do Substitutivo nQ 1, e
1.084/96 (relator: Deputado Clêuber Carneiro). Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
Deputados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 18 de abril de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Glycon Terra Pinto - Péricles
Ferreira - Geraldo Rezende - Clêuber Carneiro - Marcos
Helênio.
ATA DA la REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, PROCEDER A ESTUDOS
SOBRE O PROCESSO DE APURAÇÃO DOS ÍNDICES DO VALOR ADICIONADO
FISCAL - VAF - DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS E ACOMPANHAR
OS TRABALHOS DA COMISSÃO ESPECIALIZADA, CRIADA PELA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PARA APURAR AS VARIAÇÕES DO

o VAF DOS MUNICÍPIOS DE CONTAGEM, CONGONHAS E VARGINHA,
REFERENTES AO PERÍODO DE 1992 A 1995
As onze horas e quinze minutos do dia três de abril de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Rezende, Arnaldo Penna, Paulo
Piau, Gilmar Machado e Carlos Pimenta, membros da Comissão
supracitada. Presente também o Deputado José Maria Barros.
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Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Geraldo
Rezende, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Gilmar Machado que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência informa aos membros da Comissão que
a Procuradoria-Geral da Casa emitiu a instrução técnica,
anteriormente solicitada, a respeito da pretensão do Sr.
José Alfredo de Oliveira Baracho Júnior, advogado da empresa
Tema Consultoria. Foi deferido o seu pedido para ter acesso
aos documentos e gravações dos trabalhos desta Comissão, mas
indeferido o pedido para desconsiderar o requerimento que
solicitava à TELEMIG informações a respeito das ligações
urbanas e interurbanas feitas pelos sócios da empresa que
representa. A Presidência esclarece que a finalidade da
reunião é ouvir o depoimento da Sra. Maria Helena Leal
Castro, Secretária Municipal da Fazenda de Juiz de Fora e
Presidente da Associação Mineira de Secretários da Fazenda
das Cidades-Pólo - AMFAZ -; o Sr. Antônio Luiz Bernardes,
Superintendente de Planejamento e Coordenação da Secretaria
da Fazenda de Minas Gerais; e o Sr. José Donizete Martins,
fiscal de tributos do Município de Betim. O Presidente dá
alguns esclarecimentos aos presentes quanto à legislação
referente às Comissões Parlamentares de Inquérito e quanto
ao desenvolvimento dos trabalhos, solicita que tome assento
à mesa dos trabalhos a primeira depoente. Sra. Maria Helena
Leal Castro, e passa-lhe a palavra. Encerrado o depoimento,
a Presidência passa à fase dos questionamentos. Fazem
perguntas à depoente os Deputados Gilmar Machado, Carlos
Pimenta e Paulo Piau. A seguir, a Presidência solicita ao
segundo depoente, Sr. Antônio Luiz Bernardes, que tome
assento à mesa e passa-lhe a palavra. Após seu depoimento,
ele encaminha ao Presidente alguns documentos. A Presidência
determina que a documentação seja anexada aos autos do
processo. Na fase dos questionamentos, usam da palavra os
Deputados Gilmar Machado, Arnaldo Penna e Paulo Piau. A
Presidência convida o terceiro depoente a tomar assento à
mesa e este, com a palavra, faz o seu depoimento. Em
seguida, passa à Presidência um documento que é anexado ao
processo. Fazem questionamentos ao depoente os Deputados
Gilmar Machado e Carlos Pimenta. E necessário esclarecer que
os depoimentos e questionamentos constam, na integra, nas
notas taquigráficas da reunião. Encerrada a etapa dos
depoimentos, a Presidência passa à fase de apresentação de
proposições O Deputado Gilmar Machado apresenta
requerimento solicitando à Secretaria da Fazenda que envie á
Comissão a cópia das Declarações Anuais do Movimento
Econômico-Fiscal - DAMEF5 - adulteradas, mencionadas nas
folhas de ns 111 a 119 do Processo de Sindicância
Administrativa contra o funcionário Aloisio Hugo Guimarães.
O Deputado Carlos Pimenta apresenta requerimentos
solicitando junto à Secretaria da Fazenda a relação dos
municípios que entregaram diretamente, na Coordenadoria de
Assuntos Municipais dessa Secretaria da Fazenda, as DAMEFs
dos exercícios financeiros do período de 1989 a 1994, em
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detrimento da entrega às Superintendências Regionais; e
junto à Superintendência da Receita Federal de Minas Gerais
a remessa a esta Comissão das cópias das declaràções do
imposto de renda relativo às pessoas jurídicas Tema
Consultoria Econômica e Financeira Ltda. , CGC flQ
23.375.694/0001-47, e HG Consultoria Ltda. , CGC n
26.270.299/0001-43, nos anos-base de 1990 a 1994, se
possível no prazo de 10 dias. Colocados em votação, cada um
por sua vez, são os requerimentos aprovados. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, dos depoentes e dos demais participantes,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata da reunião e encerra
os trabalhos.
Sala das Comissões, 17 de abril de 1996.
Geraldo Rezende, Presidente - Carlos Pimenta - Ivair

Nogueira - Gilmar Machado - Arnaldo Penna - Paulo Piau.
ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA
SOCIAL
As nove horas e dez minutos do dia nove de abril de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Djalma Diniz, Glycon Terra Pinto,
Paulo Schettino e Anderson Adauto, membros da Comissão
supracitada. Está presente também o Deputado Irani Barbosa.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Djalma
Diniz, 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. Em seguida, a Presidência informa destinar-se a
reunião a ouvir os Secretários da Justiça, Sr. Tarcísio
Humberto Parreiras Henriques e da Segurança Pública, Sr.
Santos Moreira da Silva, que deverão prestar esclarecimentos
sobre as constantes fugas de presos de alta periculosidade
das penitenciárias mineiras. A Presidência os convida a
tomar assento à mesa e registra a presença dos Srs. Ediraldo
Bicalho Brandão e Alvaro José Derlando Martins,
Superintendente e Assessor de Organização Penitenciária da
Secretaria da Justiça, respectivamente; Major Antônio Elias
da Silva Filho, Assistente Militar da Secretaria da Justiça;
Major Marcelo Alvaro Assis Toledo, Srs. Vicente Patrocínio e
Geraldo Gurgel, Diretores das Penitenciárias de Contagem,
Neves e unai, respectivamente; e Sr Ronaldo Brandão,
Diretor do Hospital de Toxicômanos de Juiz de Fora. Em
seguida, o Presidente concede a palavra ao Deputado Irani
Barbosa, que, com autor do requerimento que motivou a
reunião, tece considerações a respeito do tema, conforme
consta nas notas taquigráficas. Com  a palavra, o Secretário
da Justiça e, logo após, o Secretário da Segurança Pública
prestam esclarecimentos a respeito do assunto. Terminadas as
explanações, os Deputados Irani Barbosa e Paulo Schettino,
cada um por sua vez, manifestam-se sobre o tema em questão,
conforme consta nas notas taquigráficas Terminados os
debates, o Presidente agradece aos convidados pela
participação e pelos valiosos subsídios prestados à
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Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião, determina a lavr'atura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 18 de abril de 1996.
Ojalma Diniz, Presidente - Anderson Adauto - Miguel
Martini. -
ATA DA 9a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia
dezessete de abril de mil novecentos e noventa e seis,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marco Régis,
Jorge Eduardo de Oliveira e Jorge Hannas, membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o Deputado
Marco Régis, no exercício da Presidência, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Jorge Eduardo de Oliveira
que proceda ã leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o
Presidente lê correspondências recebidas da Fundação
Estadual do Meio Ambiente - FEAM e da Câmara Municipal de
Belo Horizonte, solicita à assessoria que analise a questão
e passa à discussão e à votação de proposições de autoria da
Comissão. O Deputado Jorge Hannas procede à leitura de
requerimento do Deputado João Leite, que solicita sejam
convidados os membros da Comissão de Defesa Nacional da
Câmara dos Deputados para participarem da reunião conjunta
das Comissões de Saúde e Ação Social e de Direitos e
Garantias Fundamentais com a finalidade de debaterem o
Projeto de Lei flQ 278/95, que define medidas para o combate
ao tabagismo no Estado de Minas Gerais. Submetido a votação,
é a requerimento aprovado. Prosseguindo, a Presidência passa
à discussão e à votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão
e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Projetos de
Lei ns 314, 575, 586, 602, 618 e 628/95, este na forma do
vencido no 1Q turno (relator: Deputado Marco Régis); 365.
581, 587, 605, 619 e 631/95 (relator: Deputado Jorge Eduardo
de Oliveira); 509, 582, 588, 606, 620 e 632/95 ( relator:
Deputado Jorge Hannas), todos no 2Q turno; e os Projetos de
Lei flQ5 656/96 (relator: Deputado Jorge Hannas); e 669/96
(relator: Deputado Jorge Eduardo de Oliveira), no lg turno.
Cumprida a finalidade da reunião, 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, 18 abril de 1996.
Carlos Pimenta, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira -

Jorge Hannas - Marcos Helênio - Marco Régis.
ERRATA

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 649/96

Na publicação do parecer em epigrafe, verificada na edição
de 23/3/96, na pág. 6, col. 3, na "Conclusão' do parecer da
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, onde se
lê:
"na forma do Substitutivo flQ 1, a seguir redigido.", leia-

se: -
"na forma do Substitutivo nQ 1, a seguir redigido, ficando

prejudicada a Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

a
o
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 1996

ATAS

ATA DA 60a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 22 DE ABRIL DE 1996

Presidência do Deputado Miguel Martini
SUMÁRIO: ABERTURA - Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): 1? Fase:

Ata - Correspondência: Mensagens ngs 101 e 102 (encaminham,
respectivamente, os Projetos de Lei flQS 761 e 762/96), do
Governador do Estado - Representação Popular ng 3/96 -
Ofícios e telegramas - Apresentação de Proposições: Projeto
de Lei nQ 763/96 - Requerimento do Deputado Wilson Trópia -
Comunicações: Comunicações do Deputado Leonídio Bouças e das
Comissões de Defesa Social e de Fiscalização Financeira -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Bonifácio Mourão
e Leonidio Bouças - 29 Fase: Abertura de inscrições -
Leitura de comunicações apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM
DO DIA.

ABERTURA
- Às 20h15min, comparecem os Deputados:
Sebastião Navarro Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise
- Ailton Vilela - Arnaldo Penna - Bonifácio Mourão - Carlos
Murta - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz -
Elbe Brandão - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Hely
Tarquinio - Jairo Ataide - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Henrique - Leonidio Bouças -
Luiz Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves - Marco Régis -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Péricles Ferreira -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo.
O Sr. Presidente (Deputado Miguel Martini) - 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 â leitura das
atas das duas reuniões anteriores.

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
ia Fase
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Bonifácio Mourão, 19-Secretário "ao hoc', lê a

seguinte correspondência:
"MENSAGEM No 101/96*

Belo Horizonte, 22 de abril 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 Ciência e Tecnologia, extingue cargos e dá outras
providências.
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A alteração proposta objetiva fundamentalmente acrescentar
uma unidade na área fim, com a criação da Superintendência
de Pesquisa e Desenvolvimento, atendendo à determinação do
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -,
aprovado pela Lei nQ 12.051, de 29 de dezembro de 1995, que
tem como um dos eixos estruturantes as Missões Tecnológicas.
Ao mesmo tempo, o projeto de lei prevê a extinção de cargos
de provimento em comissão correspondentes às unidades de
área meio, que é reduzida, em prosseguimento ao programa de
racionalização administrativa.
Solicitando a Vossa Excelência que atribua ao projeto de
lei em destaque o prazo de tramitação a que se refere o art.
69 da Constituição do Estado, sirvo-me da oportunidade para
renovar-lhe a manifestação do meu elevado apreço e especial
consideração.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Geais.

PROJETO DE LEI Np 761/96
Altera a estrutura orgânica da Secretaria de Estado de
Ciência e Tecnologia, extingue cargos e dá outras
providências.
Art. 1 - A Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia,
de que trata a Lei nQ 6.953, de 16 de dezembro de 1976, e
alterações posteriores, passa a ter a seguinte estrutura
orgânica:

- Gabinete;
II - Assessoria Técnica;
III - Assessoria de Planejamento e Coordenação - APC -:
111-a) Centro de Planejamento e Orçamento;
ItI-b) Centro de Racionalização e Informação;
IV - Superintendência de Administração e Finanças:
1V-a) Diretoria de Pessoal
IV-b) Diretoria Operacional;
IV-c) Diretoria de Contabilidade e Finanças;
V - Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento:
V-a) Diretoria de Gestão de Programas Especiais;
V-b) Diretoria de Desenvolvimento de Recursos
Informacionais;
VI - Superintendência de Ciência e Tecnologia:
VI-a) Diretoria de Informação e Difusão em Ciência e

Tecnologia;
VI-b) Diretoria de Estudos Técnicos;
VI-c) Diretoria de Articulação Institucional.
Parágrafo único - A descrição e a competência das unidades

administrativas de que trata este artigo serão estabelecidas
em decreto.
Art. 2 - O Quadro II - cargos comissionados - do Anexo 1-O
do Decreto nQ 36.033, de 14 de setembro de 1994, que contém
o Quadro Especial da Secretaria de Estado de Ciência e
Tecnologia, observado o disposto no art. 2Q do Decreto n
37.711, de 29 de dezembro de 1995, fica alterado pela:

- transformação em 1 (um) cargo de classe de Assessor~
Chefe, código MG-24, símbolo AH-24, de 1 (um) cargo de
Diretor II, código MG-05. símbolo DR-05;
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II - criação de 1 (um) cargo na classe de Assessor-Chefe,
código MG-24, símbolo AH-24; -
III - extinção dos seguintes cargos:
a) 1 (um) cargo de Assessor-Técnico, código MG-18, símbolo

AT-18;
b) 5 (cinco) cargos de Supervisor III, código CH-03,

símbolo 10/A;
c) 2 (dois) cargos de Assistente Administrativo, código EX-

06, símbolo 9/A;
d) 4 (quatro) cargos de Assistente Auxiliar, código Ex-OS.

símbolo 8/A.
Parágrafo único - A identificação e codificação dos cargos

de que trata este artigo serão feitas por meio de decreto.
Art. SQ - A função executiva do Programa Estruturante-
Missões Tecnológicas previsto no Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado - PMDI -, aprovado pela Lei flQ
12.051, de 29 de dezembro de 1995, fica atribuída à
Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento, de que trata
o inciso V do art. lQ desta lei.
Art. 4Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

MENSAGEM Hp 102196'
Belo Horizonte. 22 de abril de 1996.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para o

exame e manifestação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o
incluso projeto de lei, que altera a estrutura orgânica da
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, extingue cargos e dá outras providências.
A proposta faz parte do conjunto de providências do meu
Governo visando à racionalização administrativa do Poder
Executivo, dotando-o de uma estrutura de organização
simplificada e, por via de conseqüência, reduzindo os niveis
hierárquicos nas Secretarias de Estado, de forma a agilizá-
las em suas atividades-fins.
Solicitando a Vossa Excelência que atribua ao projeto de
lei em destaque o prazo de tramitação a que se refere o art.
69 da Constituição do Estado, sirvo-me da oportunidade para
renovar-lhe a manifestação do meu elevado apreço e especial
consideração.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI Np 762196
Altera a estrutura orgânica da Secretaria de Estado de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, extingue cargos e dá
outras providências.
Art. 1 Q - A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, de que trata a Lei Delegada nQ 17, de 28 de
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agosto de 1995, e alterações posteriores, passa a ter a
seguinte estrutura orgânica: -

- Gabinete;
ii - Assessoria de Planejamento e Coordenação:
lia) Centro de Planejamento e Orçamento;
II.b) Centro de Racionalização e Informação;
III - Superintendência de Administração e Finanças:
iII.a) Diretoria de Pessoal;
III.b) Diretoria Operacional;
III.c) Diretoria de Contabilidade e Finanças;
IV - Superintendência de Economia Agrícola:
IV.a) Diretoria de Política Agrícola;
IV.b) Diretoria de Análise de Conjuntura;
IV.c) Diretoria de Informação Agrícola;
Parágrafo único - A descrição e a competência das unidades

mencionadas neste artigo serão estabelecidas em decreto.
Art. 2p - Fica transformado em 1 (um) cargo de Assessor-

Chefe, código MG-24, símbolo AH-24, observado o disposto no
art. 2Q do Decreto nQ 37.711, de 29 de dezembro de 1995, 1
(um) cargo de Diretor II, código MG-05, símbolo DR-O5,
lotado na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.
Art. S - A competência executiva da Superintendência de
Abastecimento fica transferida para a Centrais de
Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASA -, empresa
vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura. Pecuária e
Abastecimento.
Parágrafo único - Permanece na Secretaria de Estado de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento a missão institucional
de coordenar a política e promover o controle do
abastecimento do Estado de Minas Gerais.
Art. 4 - Ficam extintos os cargos de provimento em
comissão do Quadro Especial da Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a seguir mencionados:

- 2 (dois) cargos de Diretor II, código MG-05, símbolo
DRO5;
II - 5 (cinco) cargos de Diretor 1, código MG-06, símbolo
DR06;
III - 2 (dois) cargos de Assessor II, código MG-12, símbolo

AS-12;
IV - 4 (quatro) cargos de Supervisor II, código CH-02,

símbolo 9/A;
V - 2 (dois) cargos de Supervisor 1, código CH-01, símbolo

8/A;
VI - 1 (um) cargo de Oficial de Gabinete, código EX-02,

2	símbolo 9/A;
VII - 1 (um) cargo de Secretário Executivo, código Ex-OS,
símbolo 8/A;
VIII - 1 (um) cargo de Assistente de Gabinete, código EX-

42, símbolo 11/A;
o IX - 9 (nove) cargos de Assistente Administrativo, código

EX-06, símbolo 9/A;
X - 9 (nove) cargos de Assistente Auxiliar, código EX-07,

símbolo 8/A;
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XI - 1 (um) cargo de Supervisor III, código CH-03, símbolo
10/A.
Parágrafo único - Os cargos de que trata este artigo,

observado o disposto no Decreto np 37.711, de 29 de dezembro
de 1995, serão identificados em decreto.
Art. s - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6Q - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de

Administração Pública e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c O art. 220, do
Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

REPRESENTAÇÃO POPULAR No 3/96
Do Sr. André Luis Alves de Melo, apresentando reclamação
contra ato omissivo do Governador do Estado relativo á
implantação da Defensoria Pública. (- A Comissão de
Administração Pública.)

OFICIaS
Do Sr. José Gregori, Chefe de Gabinete do Ministro da

Justiça, agradecendo o convite para participar da audiência
pública destinada a debater políticas públicas para os povos
indígenas.
Dos Srs. Patrus Ananias, Prefeito Municipal de Belo

Horizonte; Ruy José Vianna Lage, Presidente da COPASA-MG; e
Abel Lobo Cordeiro, Chefe de Gabinete da Vereadora Zazá
Schettlno, em nome da referida parlamentar, agradecendo o
convite para participarem da solenidade comemorativa da
Semana da Inconfidência.
Do Vereador João Paulo de Oliveira, Presidente da Câmara

Municipal de Diadema, encaminhando requerimento do Vereador
Laércio Soares, aprovado naquela Casa, em que solicita a
inserção nos anais daquele órgão Legislativo de voto de
repúdio ao Governador do Estado, em virtude do confronto
entre policiais militares e um grupo de sem-terras que
participava de uma caminhada em prol da reforma agrária. (-
A Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais.)
Do Vereador Darci Tavares, Presidente da Cãmara Municipal
de Conselheiro Lafaiete, manifestando, em atenção a
requerimento do Vereador Benito Nicolau Laporte, preocupação
dos membros daquela Casa no que diz respeito à situação dos
funcionários da AÇOMINAS, que estão sendo pressionados pela
Diretoria da empresa a transferir suas residências para o
Município de Ouro Branco, sob pena de perderem o emprego. (-
A Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais.)
Do Sr. Noé Francisco Rodrigues, Prefeito Municipal de

Jacutinga, informando que o levantamento da apuração do VAF
sempre foi feito por funcionários daquela Prefeitura. (- A
CPI do VAF.)
Do Sr. Edgar José de Lima, Presidente da Câmara Municipal

de Guarda-Mor, informando a composição da Mesa daquela Casa
para o ano de 1996.
Do Sr. Ricardo da Silva Pinheiro, Diretor Regional de Minas
Gerais da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
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comunicando, em resposta a pedido do Deputado Dimas
Rodrigues, que, segundo contatos feitos com a Prefeitura
Municipal de Porteirinha, a criação de um posto dos Correios
na localidade de Mocambinho, naquele município, está
condicionada à definição, por parte da Prefeitura, do local
para a instalação do referido posto.
Do Sr. Jovenato Ferreira da Conceição, Secretário da
Fazenda da Prefeitura Municipal de Almenara, informando que
o acompanhamento da apuração do VAF no período de janeiro de
1989 a dezembro de 1995 foi feito por funcionários da
Divisão de Arrecadação e Tributação daquela Prefeitura. (- A
CPI do VAF.)
Do Sr. Roque Dias Ribeiro, Vereador à Câmara Municipal de
Iturama, encaminhando cópia de relatório em que narra
atentado de que foi vitima, solicita apuração dos fatos e
julgamento dos culpados, bem como as providências
necessárias para a sua segurança e a de sua família. (- A
Comissão de Defesa Social.)
Do Sr. Ronaldo Cézar Sailes, Chefe de Gabinete da

Secretaria de Transportes e Obras Públicas, informando, em
atenção a requerimento do Deputado Dimas Rodrigues
(construção de pequenas barragens no rio Preto, no Município
de Rio Pardo de Minas, e no ribeirão existente no Distrito
de Vargem Grande do Rio Pardo, do mesmo município), que o
expediente foi encaminhado à Secretaria de Recursos Minerais
e está sendo examinado pelo Departamento de Recursos
Hidricos de Minas Gerais - DRH-MG
Do Sr. José Mendo Mizael de Souza, Secretário Executivo do
Instituto Brasileiro de Mineração - IBRAM -, agradecendo o
convite para participar de audiência pública nesta
Assembléia, em 24/4/96, e confirmando sua presença.
Do Sr. João Israel Neiva, Coordenador do L!GP-PROSAM. da
Secretaria do Planejamento, informando, com relação a
requerimento da Comissão de Meio Ambiente (execução das
obras do aterro sanitário de Perobas, no Municipio de
Contagem), que já foi assinado o convênio referente ás
citadas obras e que o inicio destas só depende da liberação,
pela Prefeitura daquele município, dos recursos
correspondentes à sua contrapartida. (- A Comissão de Meio
Ambiente.)
Do Sr. Francisco de Assis Alves Brant, assessor de imprensa

do Governador do Estado, encaminhando cópia de matéria sobre
investimentos em Minas Gerais veiculada pela revista
"Business Week" e sua tradução, publicada no "Diário do
Comércio" em março de 1996. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira-)
Do Sr. José Eri Medeiros, da assessoria da chefia de
gabinete do Ministro da Saúde, encaminhando cópia do
relatório, de autoria do Deputado Federal André Pucinelli,
referente à Proposta de Emenda á Constituição nQ 256-A, e de
pronunciamentos feitos por diversos Deputados Federais
quando da votação e aprovação do referido relatório. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)
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Do Sr. Edmund Klotz, Presidente da Associação Brasileira
das Indústrias da Alimentação - ABLA -, agradecendo o
convite para participar, como conferencista, do Ciclo
Nacional de Debates sobre "Agribusiness".

TELEGRAMAS
Dos Srs. Antônio Aureliano, Lael Varella, Romel Anizio
Jorge e Saraiva Felipe, Deputados Federais, agradecendo o
convite para as solenidades da Semana da Inconfidência.

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, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI Hp 763/96

Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação e
Reabilitação Vida Plena - CRER-VIP Gospel Serra Verde, com
sede no Município de Vespasiano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Centro de
Recuperação e Reabilitação Vida Plena - CRER-VIP Gospel
Serra Verde, com sede no Município de Vespasiano.
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.
Carlos Murta
Justificação: O Centro de Recuperação e Reabilitação Vida
Plena - CRER-VIP Gospel Serra Verde, ao possuir
prerrogativas próprias dos detentores do titulo de utilidade
pública, poderá dar, ainda mais, amparo a centenas de
vitimas do álcool e das drogas, que lhe são encaminhadas de
todo o Estado por instituições sociais, igrejas, Prefeituras
e, principalmente, pela comunidade vespasianense. Sua meta
principal é servir a toda a comunidade do Estado e, para
tanto, possui um programa de atendimento totalmente gratuito
de até 60 internos, com pensão integral, leito, alimentação
e assistência, que, no ano passado, reabilitou mais de 170
internos, que retornaram à sociedade totalmente recuperados.
O Projeto CRER-VIP Gospel Serra Verde contribui de maneira

especial para o atendimento da população e recebe com grande
atenção observadores de seu modelo.
Pelas razões expostas, espero merecer dos ilustres pares o

apoio necessário para a aprovação da presente proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.
- E também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado

Wilson Trõpia. -
COMUNICAÇOES

- São, também, encaminhadas à Mesa comunicações do Deputado
Leonidio Bouças e das Comissões de Defesa Social e de
Fiscalização Financeira
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Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bonifácio
Mourão.
O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, temos em mãos um artigo de autoria do Prof.
Aluisio Pimenta, publicado no "Diário da Tarde" de segunda-
feira, dia 15/4/96, que, em razão de sua importância e de
sua oportunidade, achamos por bem ler da tribuna desta
Assembléia Legislativa,
O próprio Prof. Aluisio Pimenta, cujo conceito dispensa

comentários, publicou, no dia anterior, 14/4/96, um artigo
com o titulo muito sugestivo e interessante de Necatorina,
Botina e Latrina", para tratar do amarelão. Estão aqui
presentes ilustres colegas médicos, e, por coincidência,
posso ver quatro deles: os Drs. Jorge Eduardo, Péricles
Ferreira, Carlos Pimenta e Marco Régis, ilustres colegas
Deputados. Talvez, por suas idades, não se lembrem desse
terrível mal que se denominava, vulgarmente, amarelão, e que
levou o Prof. Aluisio Pimenta a escrever, no dia 14, esse
artigo muito interessante.
Mas no dia 15, ele houve por bem também escrever para os

mineiros um outro artigo, externando sua grande preocupação
com a interiorização. Realmente, esse é um assunto de muita
importância, que deve ocupar a reflexão de todos nós. Vejam
os colegas o que diz o Prof. Aluísio Pimenta: (-Lê:)

"Estive reunido, durante três dias, na cidade de Taubaté,
Estado de São Paulo, em um Congresso de Reitores das
Universidades Estaduais e Municipais do Brasil, onde foi
discutida a importância das universidades do interior, uma
das formas de evitar o êxodo rural e incentivar o
desenvolvimento regional. Nenhum dos reitores presentes
tinha explicação para a falta de políticas sérias de
interiorização. E um absurdo o abandono do interior, Que tem
perdido sua melhor gente, obrigada a sair da terra natal
para estudar, provocando o inchaço das capitais e dos
grandes centros. Neste momento de globalização, é
fundamental criar condições fora dos grandes centros para
que as pessoas permaneçam em suas cidades, contribuindo para
o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida.
Principalmente na interiorização do ensino com a criação de
creches e pré-escolas e o aumento das vagas no lQ e 2 graus
gratuitos. A descentralização do ensino tem que ser
acompanhada de medidas que reforcem a permanência do homem
no campo. E urgente o apoio ao pequeno e ao médio produtor,
com a criação de cooperativas e a distribuição de sementes
para o primeiro plantio. A população do interior também tem
que ter assistência à saúde, com atendimento em hospitais
regionais estruturados e em pequenos hospitais e clinicas.
A maior dificuldade para corrigir essas deficiências passa

justamente pela falta de mão-de-obra especializada no
interior, problema que só pode ser equacionado com a
regionalização das universidades. O profissional ideal para
o interior é o que viveu e se formou no próprio interior.
Somente ele tem sensibilidade para as necessidades locais na
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área da saúde, da engenharia, da arquitetura, do direito,
das culturas e, especialmente, da educação.
A sensibilidade para ler e entender a população do

interior é muito maior em quem vive e sempre viveu o seu
cotidiano. As pesquisas para problemas regionais podem ser
muito melhor desenvolvidas em universidades regionais, por
pessoas que não se envergonham de discutir os problemas do
leite, da farinha, do milho e da piscicultura.
Essas universidades podem fazer da extensão um processo de

difusão da cultura regional, evitando que ela morra, o que
infelizmente tem acontecido. Elas podem aproximar o interior
de novas tecnologias, como a informática, favorecendo a
formação de pequenas e médias empresas e a criação de novos
empregos, sem partir para a simples e pura automação.

Esses pensamentos bateram forte em meu espirito, quando eu
participava do congresso em Taubaté. Isso porque tenho como
exemplo meu caso, de meus familiares e da população da
localidade onde me criei, São Sebastião dos Pintos, interior
de Minas.
Presenciei a morte de inúmeras pessoas por falta de

saneamento básico, de higiene e de atendimento médico. No
pequeno distrito não existiam profissionais com formação
para educar a população e nem mesmo para atendê-la nos
momentos de enfermidade. Eu e meus nove irmãos viemos para
Belo Horizonte estudar e, como muitos outros da cidade,
nunca retornamos ao querido lugarejo.
Essa falta de interiorização do ensino superior formou e

ainda forma um quadro triste em regiões carentes de Minas,
onde pessoas ainda morrem por falta de atendimento. O
interior continua pobre e relegado. Sem médicos,
engenheiros, arquitetos, dentistas e professores. Para fugir
dessa realidade, a população das pequenas cidades muda para
os grandes centros urbanos, causando sérios problemas
sociais.
Antes da globalização mundial tivemos uma globalização

nacional. A cidade venceu o Interior, que ainda sofre com a
pobreza e o abandono. Necessitamos políticos e
administradores capazes de entender que só a interiorização
salvará este Pais. A interiorização tem que passar
obrigatoriamente pela descentralização das universidades e
do ensino superior. Não é mais possível nem aceitável cuidar
dos grandes centros urbanos e deixar no abandono o meio
rural
O Prof. Aluisio Pimenta, Reitor da UEMG, é um homem

permanentemente preocupado com o progresso de Minas Gerais,
do Brasil e de toda a comunidade dos nossos companheiros
compatriotas.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Leonidio

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

Deputados, faço uso desta tribuna para ler um artigo do
Prof. Aloysio Biondi, publicado na "Folha de S. Paulo" de
18/4/96, cujo titulo é o seguinte: "Prioridades e Festival
de Hipocrisia".



No Brasil dos últimos anos, estamos presenciando uma série
de escândalos e massacres. Para citar alguns poucos exemplos
mais recentes, o Carandiru, a Candelária, Vigário-Geral e.
agora, Eldorado de Carajás. Esse artigo não trata desse
assunto, mas traz um exemplo do descaso e da falta de
vontade dos Governos para resolver os problemas. ( Lê:)

• "Há dois meses, o caderno regional desta Folha publicou
uma das histórias mais comoventes dos últimos anos - e, além
de emocionante, reveladora das aberrações que vêm marcando o
uso de dinheiro público pelo governo.
Em uma cidadezinha do interior paulista - narrava a

minirreportagem -, os presos da cadeia local formaram um
consórcio 'sui generis' : os participantes pagavam uma
quantia mínima por mês para comprar algo sonhado por todos.
Pura e simplesmente a liberdade.
Não pense o leitor que o dinheiro se destinava a suborno

ou 'compra' de fuga. Não.
Um preso mais instruido havia descoberto que muitos

colegas de cela estavam ali havia meses, sem necessidade:
haviam cometido crimes leves, não tinham antecedentes,
poderiam esperar a decisão do juiz em liberdade.
Mas não tinham dinheiro para pagar a fiança que lhes

garantiria a soltura.
Surgiu, então, a idéia de fazer uma 'vaquinha', ou um

consórcio, realizando-se um sorteio mensal para decidir qual
preso teria sua fiança paga com o dinheiro de todos.
Preço de fiança do primeiro libertado, razão da

minirreportagem: R$70. S-e-t-e-n-t-a r-e-a-i-s.
Por esse valor, os governantes brasileiros mantém homens e

mulheres no horror das prisões, privados não apenas de
liberdade, mas, conseqüentemente, da própria vida. Semi-
enterrados. Dormindo em pé em celas apinhadas.

Histórias comoventes parecem ter perdido o dom de comover
na sociedade brasileira de hoje. Então, deixem-se de lado
sentimentos de solidariedade humana e invoque-se o argumento
econômico, a pedra de toque dos governantes atuais.
Cada preso custa ao Estado, em média, R$500 por mês. Ou

R$6.000 por ano. Com ínfimos R$70, ou R$100 ou R$200 pode-se
libertar um preso detido por crime afiançávei. Uma economia
de R$5.900 ou R$5.800 por ano, por preso.
A libertação de milhares de presos traria uma economia de

centenas de milhões de reais para os governos estaduais.
Assim, compensaria largamente a contratação de funcionários
em caráter temporário, para acelerar o processo de
libertação desses presos.
E a sociedade aplaudiria a criação de um fundo, com seus

recursos destinados a pagar a fiança daqueles que não têm
dinheiro.
Ninguém, nos governos, fique arrepiado com a proposta:

nada seria feito por humanitarismo. Mas para economizar. Por
dinheiro. 'Money'.
De quebra, a sociedade ficaria livre do festival de

hipocrisia representado pelas declarações e entrevistas na
televisão e nos jornais de governadores, secretários e
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'especialistas' do setor penitenciário, ou defensores dos
direitos humanos que só dão o ar de sua graça quando há
rebeliões ou massacres nos presidios
Vejam, meus senhores, a situação: um preso com uma pena

leve custa ao Estado R$6.000,00 por ano. O artigo está multo
claro, e o fato é assombroso: ele não tem R$70,00 para uma
petição e custa aos cofres públicos grandes somas, que
poderiam ser destinadas a outras áreas. Além do mais, estão
sendo formados criminosos. Se estivessem nas ruas esperando
seu julgamento, teríamos uma situação mais animadora.

Para terminar, Sr. Presidente, nesse mesmo artigo, que é
dividido em tópicos, uma outra questão de prioridade. (-Lê:)

** "O custo
No começo de 1995, a equipe FHC não liberou dinheiro para

o Ministério da Saúde combater o inicio de um surto de
dengue no pais. Eram poucas dezenas de milhares de reais.
Agora que a doença virou epidemia, anuncia-se verba para

combatê-la. São R$4,5 bilhões (com b) em três anos. Preço
invisível do 'controle do Orçamento'.'

* - Sem revisão do orador.
** - Publicado de acordo com o texto original.

2a Fase
Abertura de Inscrições

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

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelo Deputado
Leonidio Bouças - falecimento da Sra. Dalva de Campos Dutra
Araújo, em Pompéu (Ciente. Oficie-se.) pela Comissão de
Defesa Social - aprovação, na 14a Reunião Ordinária, dos
Projetos de Lei ngs 244/95, do Deputado Bonifácio Mourão, e
595/95, do Deputado Geraldo Rezende, e dos Requerimentos ns
1.144 e 1.147/96, do Deputado Carlos Pimenta; 1.163 a
1.166/96 e 1.168/96, do Deputado Gil Pereira; 1.169/96, do
Deputado João Leite; 1.187/96, do Deputado Miguel Martini, e
1.246/96, do Deputado Marcelo Cecé; e pela comissão de
Fiscalização Financeira - aprovação, na 2Sê Reunião
Ordinária, dos Requerimentos ns 972/95, do Deputado Geraldo
Rezende, e 1.170/96, do Deputado Ailton Vilela (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, convocando os
Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 23. às 20
horas, nos termos do edital de convocação, e para a
ordinária deliberativa da mesma data, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.
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ATA DA 939 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA

LEGISLATIVA, EM 16 DE ABRIL DE 1996 -
Presidência dos Deputados Agostinho Patrús

e Wanderley Âvila
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Questão de ordem - Ia
PARTE: Ata - Za PARTE (ORDEM DO DIA): 2g Fase: Discussão e
votação de proposições: Prosseguimento da votação, em turno
único, do Projeto de Lei nQ 639/96; renovação da votação do
projeto, salvo destaques; aprovação; verificação de votação;
ratificação da aprovação; votação da Emenda nQ 1; discursos
dos Deputados Durval Angelo e Marcos Nelênio; aprovação;
verificação de votação; ratificação da aprovação; votação da
Emenda nQ 2; discursos dos Deputados Durval Angelo e Marcos
Helênio; aprovação; verificação de votação; ratificação da
aprovação; votação da Emenda ng 3; discursos dos Deputados
Durval Angelo e Marcos Helênio; aprovação; verificação de
votação; ratificação da aprovação; votação da Emenda nQ 4;
discursos dos Deputados Durval Angelo e Marcos Helênio;
aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação;
votação da Emenda nQ 5; discursos dos Deputados Durval
Angelo e Marcos Helênio; aprovação; verificação de votação;
ratificação da aprovação; questões de ordem; votação da
Emenda nQ 6; discursos dos Deputados Durval Angelo e Marcos
Helênio; aprovação; verificação de votação; anulação da
votação; existência de "quorum" para votação; questões de
ordem; renovação da votação da Emenda no 6; aprovação;
verificação de votação; ratificação da aprovação; votação da
Emenda nQ 7; discursos aos Deputados Durval Angelo e Marcos
Helênio; aprovação; verificação de votação; ratificação da
aprovação; questão de ordem; 'votação da Emenda nQ 8;
discursos dos Deputados Durval Angelo e Marcos Helênio;
aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação;
votação da Emenda nQ 9; discursos dos Deputados Durval
Angelo e Marcos Helênio; aprovação; verificação de votação;
ratificação da aprovação; votação da Emenda nQ 10; discursos
dos Deputados Durval Angelo e Marcos Helênio; aprovação;
verificação de votação; ratificação da aprovação; votação da
Emenda nQ 11; discursos dos Deputados Durval Angelo e Marcos
Helênio; aprovação; verificação de votação; ratificação da
aprovação; votação da Emenda no 12; discursos dos Deputados
Durval Angelo e Marcos Helênio; aprovação; verificação de
votação; anulação da votação; questões de ordem; existência
de "quorum" para votação; renovação da votação da Emenda n
12; aprovação; verificação de votação; ratificação da
aprovação; votação da Emenda ng 13; discurso do Deputado
Durval Angelo; rejeição - Votação, em turno único, do
Projeto de Lei nQ 648/96; requerimento do Deputado Durval
Angelo; discursos dos Deputados Durval Angelo e Marcos
Helênio; rejeição; verificação de votação; ratificação da
rejeição; requerimento do Deputado Durval Angelo; discurso
do Deputado Durval Angelo; questões de ordem; leitura do
requerimento; rejeição do requerimento; verificação de
votação; ratificação da rejeição; votação do projeto, salvo
destaques; aprovação; votação da Emenda nQ 2; discurso do
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Deputado Durval Ângelo; rejeição; verificação de votação;
ratificação da rejeição; votação da Emenda flQ 3; rejeição;
votação da Emenda nQ 4; aprovação; prejudicialidade da
Emenda flQ 1; questão de ordem; votação da Emenda flQ 5;
discurso do Deputado Durval Angelo; aprovação; verificação
de votação; ratificação da aprovação - Prosseguimento da
discussão, em turno único, do Projeto de Lei nQ 649/96;
questão de ordem - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem a esta reunião os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - 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 - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio
Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto -
Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Cléuber
Carneiro - Dílzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jairo Ataide - João Batista de Oliveira - João
Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - Kemil Kumaira -
Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé -
Marcelo Gonçalves - Marcos Melênio - Marco Régis - Maria
Olivia - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima
Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconceflos - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho
Zei tune.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Às 20h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, antes do inicio

da reunião, é evidente que não há condições nem de fazermos
a leitura da ata. Não há número regimental; aqui, não somos
26, número que se exige regimentalmente para que se abra a
reunião. Solicito a verificação de "quorum", Sr. Presidente-
0 Sr. Presidente - Pela lista de comparecimento, há 36
Deputados presentes. Com a palavra, a Sra. 2-Secretária,
para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

lê PARTE
Ata

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

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
2g Fase
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O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Nos ternos
do edital de convocação, a Presidência vai passar á 2a Fase
da 21 Parte da reunião, uma vez Que não há matéria a ser
apreciada na la Fase.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em turno

único, do Projeto de Lei ng 639/96. do Governador do Estado,
que autoriza a alienação de bens imóveis da RURALMINAS. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto com as Emendas ngs 1 a 10, que apresenta. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação com as
Emendas ns 1 a 10, da Comissão de Justiça. A Presidência
lembra ao Plenário que, no decorrer da discussão, foram
apresentadas as Emendas ngs 11, do Deputado Clêuber
Carneiro, 12, do Deputado Paulo Piau, e 13, do Deputado
Gilmar Machado. O relator, Deputado Carlos Pimenta,
designado, nos termos do art. 223 do Regimento Interno,
emitiu parecer pela aprovação das Emendas ngs 11 e 12 e pela
rejeição da Emenda no 13. A Presidência vai remover a
votação do projeto, salvo destaques. Em votação, o projeto,
salvo destaques. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, solicito

verificação de votação.
- Procede-se á verificação.
o Sr. Presidente - Votaram a favor 46 Deputados; nenhum
Deputado votou contra. A Presidência deixou de computar
quatro votos de Deputados que chegaram depois do momento da
votação. Portanto, está ratificada a aprovação do Projeto de
Lei nQ 639/96, salvo destaques.
Em votação, a Emenda nQ 1, destacada, que recebeu parecer
pela aprovação. Com a palavra, para encaminhá-la, o Deputado
Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, o projeto em
apreço, que trata da alienação de terras da RURALMINAS e
está sendo exaustivamente discutido nesta Casa, é de grande
interesse para a questão agrária. Tal projeto vem
despertando também o interesse do Legislativo, porque, em
aproximadamente dez reuniões vem sendo discutido, avaliado e
até criticado em alguns aspectos.
A Emenda ng 1 suprime o inciso VI do Anexo único,
renumerando os demais. Parece-me importante a emenda em
apreço, mesmo se considerarmos que a técnica legislativa foi
um pouco mesmo esquecida. Aliás, na pressa com que o Governo
vem encaminhando os projetos a esta Casa, descuida-se da
técnica legislativa. A Bancada do PT, por diversas vezes,
fez criticas a respeito e até encaminhou em sentido
contrário, tendo em vista a falta de zelo quanto aos
aspectos legal e jurídico dos projetos. Em vários deles,
foram feitos substitutivos por Deputados, corrigindo-os.
Houve casos em que o próprio Governo solicitou a devolução
do projeto e procedeu á correção do seu erro.
Na Emenda ng 1, em cujo anexo se faz a enumeração das

terras, podemos constatar erros na citação das quadras, dos
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bairros e das ruas, ou seja, nos limites dos terrenos que se
pretende sejam alienados por meio da autorização
legislativa. -
O nosso encaminhamento a favor da emenda, portanto, deve-se
ao desatendimento da técnica legislativa, já que o Governo
não se mostrou zeloso em sua observância, o que, agora, está
sendo corrigido pela Assembléia Legislativa.
Sr. Presidente, termino aqui a minha defesa a favor da
emenda, certo de que, com isso, não feri o Regimento Interno
da Casa.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o
Deputado Marcos Helênio.
O Deputado Marcos Helânio' - Sr. Presidente, Sra. Deputada,
Srs. Deputados, o nosso encaminhamento  contrário à Emenda
flQ 1, que suprime o inciso VI do Anexo único, renumerando os
demais. Acompanhamos o projeto que trata da alienação de
terras da RURALMINAS e temos procurado trazer os mais
completos esclarecimentos sobre essa alienação. E importante
saber quem seriam, de fato, os beneficiários. Pedimos a
discriminação dos imóveis do Governo da mesma forma que
solicitamos a discriminação das terras devolutas, já que
existe a pretensão de futura utilização destas para
assentamento e reforma agrária. Entendemos que a situação
patrimonial do Estado tem de ser tratada com muito carinho.
Não pode mais haver dilapidação do patrimônio público. O
Estado precisa ser cioso e cônscio dos seus direitos, sem
benesses. Já bastam as benesses do Governo Federal, ao
conceder quase R$20.000.000.000,00 ao sistema financeiro
alegando que nosso Pai seria prejudicado se houvesse uma
quebra do sistema. Quebra é o que está acontecendo com os
Diretores do Banco Nacional, que inventaram uma porção de
contas fantasmas, o mesmo acontecendo no Banco Econômico, e
nenhum desses Diretores é punido. Não há punição para os
criminosos de colarinho branco, mas apenas para as pessoas
que, às vezes, por necessidade, por fome, são obrigadas a
furtar algo para se alimentar, sendo perseguidas e
torturadas.
Entendemos que o Governo tem de se pautar pela moralidade,
pela transparência, por uma política democrática e
participativa. Sei que não há mais tempo, porque a votação é
na base do rolo compressor. Lamentamos que seja assim, pois
o que queriamos era fazer o debate, não para provocar
impasses mas para debater mais o assunto. Nós, da oposição,
não precisamos de carinho. Votamos com nossa consciência
mesmo. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nQ i, que recebeu
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, peço verificação

de votação.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência vai
proceder à verificação requerida.
- Procede-se à verificação de votação.



O Sr. Presidente - Votaram a favor 45 Deputados; houve 2
votos em branco. Portanto, está ratificada a aprovação da
Emenda flQ 1.
Em votação, a Emenda flQ 2, destacada, que recebeu parecer
pela aprovação. Para encaminhar, com a palavra, o Deputado
Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, a Emenda nQ 2,
do projeto da RURALMINAS, trata do inciso VIII do Anexo
Unico, em que se lê: "Substitua-se a"Av.
Governador Israel Pinheiro, nQ 241 por Av. Governador Israel
Pinheiro, nQ 241-5". Entendemos que nosso encaminhamento a
favor é porque a emenda visa somente a corrigir um mero erro
datilográfico do projeto. O inciso VIII diz: "Prédio
residencial urbano, com área de 289,97m2, situado na Av.
Governador Israel Pinheiro, nQ 241". Estou lendo, porque,
como há muitos dias o projeto está aqui na pauta, os nobres
Deputados podem ter-se esquecido do inciso VIII.
Continuando: "... na cidade de coromandel, composto por dois
pavimentos, com nove cômodos cada, edificado sobre um lote
de terreno medindo lSm de frente, 15m de fundo e 40m de
laterais." Tudo está registrado sob o nQ R6 - peço a atenção
dos Deputados, pois esses números são importantes, para não
haver equívocos na hora do voto -, 3.175, a fls. 150 do
livro 2J do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Coromandel
Como se verifica, a Emenda nQ 2, ao modificar o inciso VIII
do Anexo único, visa somente a corrigir a questão do
projeto. Já na Emenda nç 1, estava em questão o problema do
erro jurídico que o anexo trazia. Deve ter sido encaminhada
pelo próprio Governo, posteriormente, assim que percebeu,
acreditamos nós, que era um erro de datilografia.
Por isso, nosso encaminhamento é favorável à emenda e

entendemos que é importante a presença dos Deputados aqui
para votarem a Emenda nQ 2, porque visa a corrigir o projeto
do Governo que trata da alienação de terras e imóveis da
RURALMINÂS. 0 Deputado Miguel Martini está muito emocionado
com os discursos que vimos fazendo aqui, durante toda a
tarde.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos

Helênio.
O Deputado Marcos Helênlo' - Com relação à Emenda nQ 2,

estamos encaminhando contra.
Realmente, a emenda em si não tem tanta significação. O

Deputado Sebastião Helvécio já fez debate contestando até a
leitura da ata, mas, agora, não temos esse objetivo.
Queremos agora falar sobre o projeto. Estamos buscando uma
forma de agilizar o seu encaminhamento. Não pretendemos
ficar postergando o assunto, ou ficar em discussão estéril.
Pelo contrário, queremos apresentar urna proposição correta.
Temos algumas dúvidas que devem ser sanadas durante o
debate. Algumas são de fundamental importância e poderão
alterar o projeto. A emenda que tínhamos apresentado, que
trata da priorização das dividas trabalhistas, deverá sofrer
discussão mais aprofundada. Sabemos que, se não houver
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reserva técnica, o Governo vai ficar nessa situação de
precatórias e não vai ter condições de cumprir riem com o
empréstimo que está fazendo para as demissões voluntárias.
Não sei se é o projeto do Deputado José Bonifácio que vai
prevalecer, mas temos também um projeto do PT sobre a
questão. Entendemos que é fundamental ter uma reserva para
saldar dividas trabalhistas. No caso da alienação das
terras, entendemos também que essa questão deveria ser
priorizada. Estamos, portanto, encaminhando contrariamente à
emenda.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nQ 2, destacada,
que tem parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovada.
O Deputado Durval Angelo - Peço verificação.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 44 Deputados e votou

contra 1 Deputado. Portanto, está ratificada a aprovação da
Emenda nQ 2.
Em votação, a Emenda np 3, destacada, que recebeu parecer

Pela aprovação. Para encaminhar , com a palavra, o Deputado
Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - A Emenda nQ 3. Sr. Presidente,
determina que, no inciso XX do Anexo único, substitua-se a
expressão confrontando pela frente com a Alameda Souza
Lima, pela direita com terrenos de propriedade do município"
por "confrontando pela frente com a Alameda Souza Lima, pela
direita e pela esquerda com terrenos do município." Essa
emenda trata de mera correção também, talvez pela falta de
zelo e cuidado no encaminhamento do projeto para esta Casa.
Mas é importante para a nossa lembrança a leitura do inciso
XX: prédio residencial urbano com a área de 345m2, composto
por dois pavimentos, sendo o primeiro constituído por um
salão e quatro banheiros, e o segundo por duas salas, cinco
quartos, 'hall, duas cozinhas, duas copas, quatro banheiros
e duas áreas de serviço, edificados sobre o lote de terreno
com urna área de 4.600m2, situado na Alameda Souza Lima, nQ
1.270, na cidade de Gouveia, confrontando pela frente com a
Alameda Souza Lima, pela direita com terrenos de propriedade
do município e pelos fundos com terreno de propriedade
presumida de Elói Silva de Oliveira, tudo registrado sob a
matricula nQ 2.085 do Livro 2 do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Diamantina.'
Corno vemos, Sr. Presidente, por erro no encaminhamento do
projeto, a emenda que estamos encaminhando favoravelmente
faz uma mera correção em função do erro que a assessoria
jurídica da RURALMINAS cometeu ao encaminhar tal projeto.
O Sr. Presidente - com a palavra, para encaminhar, o
Deputado Marcos Helénio.
o Deputado Marcos Helênlo t - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sra. Deputada, estamos discutindo esse projeto de
alienação das terras e dos imóveis da RuRALMINAS, com vistas
à reorganização, à remodelação da RuRALMINAS, que passou por
um período desgastante. Houve períodos pelos quais passamos
aqui, nesta Casa, dos quais muitos Deputados devem se
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lembrar, com problemas gravissimos, até mesmo de corrupção,
o que foi até objeto de uma CPI, que acompanhamos. Portanto,
acho que devemos ter, agora, todo carinho em relação a esse
projeto da RURALMINAS, pois achamos positiva essa
reorganização administrativa, essa proposta de mais eficácia
e eficiência em sua atuação, abrindo mão de determinados
Imóveis, para adquirir uma sede própria, como prevê O
projeto, embora até nos cause curiosidade o fato de a
RURALMINAS possuir tantos imóveis e ainda não ter uma sede
própria.
Portanto, achamos que o projeto é um pouco complexo, já que
envolve mais de 3 mil imóveis. Assim, na verdade, o que
estamos querendo fazer é olhar emenda por emenda, para que
não ocorra aquilo que nós chamamos de emenda "Frankenstein",
ou seja, aquela que não tem relação com o projeto. Até
agora, discutimos as Emendas ngs 1 e 2. Agora estamos
discutindo a Emenda ng 3, que é especifica, que realmente
está em função do projeto e não altera muito ou não altera
quase nada seus aspectos, mas apenas tenta corrigi-]os.
Contudo, ela tem as suas falhas e, portanto, é nesse sentido
que estamos encaminhando contrariamente à Emenda nQ 3.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nQ 3, destacada,
que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada-
0 Deputado Durval Angelo - Solicito verificação, Sr.

Presidente.
- Procede-se à verificação de votação-
0 Sr. Presidente - Votaram a favor da emenda 42 Deputados.
Não houve voto contrário. Portanto, está ratificada a
aprovação da Emenda nQ 3
Em votação, a Emenda nQ 4, destacada, que recebeu pela
aprovação. Para encaminhar , com a palavra, o Deputado
Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Srs. Deputados, novamente, por
entender que uma casa de leis deve ter bem clara cada
matéria que vota, pois muitas vezes as votações são feitas
às pressas, no afogadilho (e podemos ver que conseqüéncias
essas leis acabam tendo para a vida do cidadão), é que
estamos encaminhando favoravelmente à Emenda no 4. Nossa
observação a essa emenda refere-se ao inciso XI do Anexo
único, onde esta' substitua-se a expressão '256,42m2 por
'256,41m2'. como se vê, a emenda, com um diferencial minimo,
visa corrigir o que poderia ser um empecilho para que a
RIJRALMINAS alienasse esse seu bem. E. para termos claro o
que está expresso no inciso XI, passamos a lê-lo.
'Prédio residencial urbano, com a área total de

256,42m2..." É aí que vem a correção: "... composto de dois
pavimentos, sendo o primeiro no plano térreo, com área de
153,68m2, e o segundo com uma área de 102,73m2, situado na
Av. Raul Soares, esquina com a Rua Coronel José Tiago,
conforme escritura pública de compra e venda lavrada no
Cartório do 3g Oficio de Notas, livro 11, folhas 100,
registrada sob a matricula no 1.899, do Cartório de Registro
de Imóveis de Aimorês.
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Vemos que Aimorés é uma cidade de grande significado na
divisa com o Espirito Santo, banhada pelo rio Doce, e a
venda desse imóvel pela RURALMINÂS pode se reverter num
beneficio para a população.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos

Helênio, para encaminhar a Emenda nQ 4.
O Deputado Marcos Helênio* - A Emenda nQ 4 diz: no inciso

XI. do Anexo Único substitua-se a expressão "256m". E no
inciso XII do Anexo único, substitua-se a expressão "área
urbana com 618m" por 'área urbana com a respectiva
benfeitoria".
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
continuamos a fazer a discussão do projeto e, agora, mais
especificamente, dessa emenda, que envolve, como o próprio
companheiro Durval Angelo disse, uma área na região do rio
Doce, mais especificamente na cidade de Aimorés, onde há
demanda muito grande por áreas agricultáveis e onde se
situam, também, os machecalés, Que aguardam aquela demanda
com os fazendeiros. Eles já ganharam a causa. Estão
esperando, de fato, a posse da área. Os pequenos produtores
já foram bastante prejudicados naquela localidade, por causa
das últimas enchentes na região causadas pelas cheias do rio
Doce, que inundaram, total ou parcialmente, a região
Portanto, a RURÂL.MINAS, Que tem uma parte da sua atuação no
vale do rio Doce, propõe, neste caso especifico, a alteração
dessa área.
Estamos, mais uma vez, encaminhando contrariamente, porque
insistimos no fato de Que gostaríamos de ver esse projeto
mais discutido, e por pessoas Que militam na área, como é o
caso da FETAEMG, onde há servidores da associação dos
funcionários públicos, que gostariam de fazer essa
discussão, e dos próprios Diretores da RURALMINAS. Que aqui
vieram mas não demonstraram muita segurança no conjunto do
projeto. Eles não tinham muita certeza daquilo que estava
sendo votado.
Portanto, é importante Que haja esse acompanhamento, para
que as pessoas saibam o Que, realmente, está sendo
discutido. Vamos ver emenda por emenda, até chegarmos á
conclusão do projeto, sabendo que algumas são mais polémicas
Que as outras. Portanto, Sr. Presidente, estamos
encaminhando contrariamente.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda np 4, destacada,
que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados Que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, peço verificação

de votação.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor da emenda 43 Deputados;
não houve voto contrário. Portanto, está ratificada a
aprovação da Emenda no 4.
Em votação, a Emenda no 5, destacada, que recebeu parecer

pela aprovação. Com a palavra, para encaminhar, o Deputado
Durval Angelo.
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O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, já dizia o velho
chanceler Oton Lubisrnark "Se o povo soubesse como são feitas
as leis e as salsichas...
Queremos que esse projeto com 13 emendas, aproveitando o
fervor e o entusiasmo de tantos colegas que sacrificaram
outras atividades de lazer para estarem aqui, seja bastante
discutido, para que essa máxima de 'como são feitas as leis
e as salsichas" não prevaleça.
Fomos procurados pela Liderança do Governo, que nos propôs

um acordo para a votação de outros dois projetos. Em outros
momentos, tivemos discussões assim. Queremos um acordo a
respeito dos projetos seguintes. Por isso estamos
encaminhando favoravelmente à Emenda ng S. Queremos que o
Governo retire a GASMIG, retire a privatização do BEMGE e
negocie com os servidores para suspender as demissões.
Reconheçam os senhores que não estamos pedindo demais.
Estamos utilizando os três minutos que nos são concedidos,
posicionando-nos favoravelmente a fim de que se preserve e
se mantenha o Estado de Minas Gerais, para que, daqui a três
anos, o próximo Governador tenha um Estado para governar.
A nossa disposição é para que , se faça um acordo e seja

votada toda emenda do Governo. E evidente que, em alguns
projetos, temos emendas de aperfeiçoamento que não chegam a
ser fundamentais, mas essas quatro são.
Sabemos que estamos em uma briga de Davi contra Gol ias, mas
pretendemos levá-la até a exaustão, enquanto pudermos ou,
quem sabe, por um milagre, quando pudermos sensibilizar os
colegas Deputados, que representam Minas Gerais e os seus
interesses, para o fato de que é importante preservar o
nosso Estado.
A Emenda no 5 trata do inciso XII do Anexo único e
estabelece: "substitua-se a expressão área urbana com
618,45m2 por área urbana com 615,45m2 e respectiva
benfeitoria,
Como se vê, é uma emenda acertada, que busca corrigir um

erro do projeto.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o
Deputado Marcos Helênio.
O Deputado Marcos Helênio* - Continuamos discutindo o
projeto de alienação de bens imóveis da RURALMINAS, mais
especificamente, as emendas que ele recebeu.
O escopo do projeto é a alienação de milhares de imóveis,
que serviriam exatamente para o processo de modernização
daquele órgão.
A Emenda no 5 visa a alterar a metragem de área urbana, com

suas benfeitorias. Por questão de coerência, estamos fazendo
encaminhamento contrário, de acordo com a tese que
defendemos desde o inicio, ao acompanhar o projeto nas
Comissões de Fiscalização Financeira e de Justiça.
Insistimos muito para que o debate fosse ampliado, naquela

oportunidade, em que dúvidas poderiam ter sido dirimidas.
Entretanto, essas dúvidas acabaram vindo a Plenário, como é
de praxe. A Comissão de Justiça deu parecer pela

a

j
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constitucionalidade, mas as comissões temáticas não fizeram
a discussão com a profundidade que exigia o projeto.
Esse debate está sendo feito hoje, em Plenário. Essa é uma
prática democrática que deve ocorrer. Seria ótimo se todos
os projetos passassem por essa análise mais detalhada. A
nossa posição, por coerência, continua sendo contrária a
essas emendas.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nQ S. destacada,
que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.
O Deputado Durval Angelo - Peço verificação de votação, Sr.

Presidente.
- Procede-se à verificação.
O Sr- Presidente - Votaram a favor da emenda 43 Deputados.

Votou contra 1 Deputado. Não foram computados os votos dos 2
Deputados que chegaram posteriormente à votação. Portanto,
está ratificada a aprovação da Emenda flQ 5.

Questões de Ordem
O Sr. Presidente - Faço uma advertência ao Deputado Miguel

Martini: a Presidência vai-lhe conceder a palavra, apenas se
S. Exa. for se referir ao processo de votação.
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, vou-me ater ao
processo de votação.
Gostaria de registrar a presença de defensores públicos do

Estado e dizer que eles vieram de Juiz de Fora e aqui estão
desde a manhã, cansados e sem se alimentar, aguardando a
aprovação desse projeto.
Gostaríamos ainda de dizer que somos solidário ao
sofrimento deles e de pedir aos parlamentares que tivessem
boa-vontade ao votar esse projeto, a fim de minimizar esse
sofrimento. E mais; entendemos que a democracia se exerce e
se valoriza na discussão, mas numa discussão consistente,
que tenha conteúdo e razão de ser. O debate e a obstrução,
por si sós, não apresentam, a nosso ver, muita contribuição
para a democracia.
Temos absoluta certeza de que o PT, sensível como sempre
foi as causas sociais, à dor e ao sofrimento de todos,
atenderá ao nosso apelo para que compreenda essa situação.
Esse é o registro que gostaríamos de fazer. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - A Presidência vai ter liberalidade
também com o Deputado Durval Angelo, já que a questão de
ordem do Deputado Miguel Martini não se referiu
especificamente à votação.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
representantes da Defensoria Pública, o Deputado Miguel
Martini faz um tipo de apelo sem nenhum convencimento
interior.
isso é um problema. O Presidente da Comissão de

Fiscalização Financeira é conhecedor, acredito, do Regimento
Interno. O Deputado, que é do PSDB, partido do Governador,
deveria ter feito esforços, antes, para que o Governo que
representa não trouxesse a esta Casa, com o projeto em
questão, esse constrangimento para os servidores e as
entidades representativas. Teria sido mais fácil resolver o
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problema se o Governo que ele representa não forçasse os
servidores a sair de Juiz de Fora para ficar aqui, de
plantão. Seria muito simples se o projeto não tivesse vindo
a esta Casa.
Como Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e
conhecedor do Regimento, ele poderia muito bem, se sua
preocupação é com a questão do servidor da Defensoria, ter
encaminhada uma inversão de pauta. Com isso, poderia colocar
o projeto em votação primeiro, mediante um acordo de
Lideranças - e nada levantaríamos contra, nenhum Líder,
aqui, seria contra -, e resolver tal questão sem nenhum
problema. Assim, o apelo, que beira o pieguismo, está
próximo, também, da hipocrisia. Como conhecedor do
Regimento, ele deveria saber também que não poderia
interromper um processo de votação, provocando a
intensificação do processo de obstrução - uma vez que nos
sentimos ofendidos com a colocação feita - e segurando ainda
mais os servidores aqui.
O Deputado Miguel Martini deve tomar uma medida regimental.
Após a votação desse projeto, S. Exa. poderá inverter a
pauta, demonstrando sua preocupação com a Defensoria
Pública. Há Deputados do partido de S. Exa. que estão
encaminhando emendas aos projetos que estão tramitando, o
que permite um desrespeito á Defensoria Pública de Minas
Gerais. Há emendas que permitem que se contratem advogados
particulares para atender a Defensoria Pública, quando o
correto seria melhorar os salários desta, e não, apresentar
tais emendas-
0 Sr. Presidente - A Presidência esclarece, para que não

haja dúvidas, que não há possibilidade de inversão da pauta,
uma vez que os dois projetos estão em regime de votação, e
os seguintes, em discussão.
Em votação, a Emenda flQ 6. Para encaminhá-la, com a

palavra, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
é evidente que os dois projetos em questão estão em regime
de votação. Entraram em regime de votação no final da tarde
de hoje, após o momento em que nosso requerimento que
suspendia o adiamento de votação, que teve só o meu voto
favorável, teve o voto contrário do próprio Deputado Miguel
Martini. Se minha proposta, no Projeto nQ 639/96, de
adiamento da votação tivesse sido aprovada, tudo se
resolveria. Tenho também uru requerimento de adiamento de
votação do Projeto nQ 648/96. Não estou correto? Seria só o
nosso requerimento ter sido aprovado e não teríamos o
problema de um apelo como este, fora de hora, lamentável e
sem nenhum tipo de lógica-
0 Deputado ri, e o riso é a concordãncia com minhas
palavras. Mostra que estamos certos na argumentação e que
estamos fazendo um trabalho sério, que faz parte da
democracia. O Regimento existe, e encaminhamos
favoravelmente à Emenda nQ 6 para defender as minorias, ou
vamos querer passar um "rolo compressor" e não deixar a
minoria se expressar? Já levantamos quatro pontos
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fundamentais da reforma, para haver negociação. A Emenda flQ
6, a que somos favoráveis, trata do inciso XIII • do Anexo
único, e solicita a substituição da expressão "Livro 2E por
"Livro 9E". No inciso XIII, vemos uma emenda que procura
corrigir erros, e as emendas, quase todas, têm esse
objetivo. Isso demonstra a falta de zelo do Governador ao
mandar o projeto para a Assembléia, e agora exige pressa na
votação. Vemos, num anexo com poucos incisos, erros graves
praticamente em todos eles, os quais impediriam Qualquer
alienação do terreno. A emenda em questão trata da área
urbana, com 1.008m2, com 24m2 de frente e 42m2 de fundo,
localizada na Rua Espirito Santo, sem número, conforme
escritura pública de doação. Esse imóvel em questão diz
respeito à Comarca de Rio Pardo de Minas e está registrado
sob a Matricula nQ 1759, fls. 261, do livro 2E.
Somos favoráveis à emenda, que visa a corrigir distorção do
próprio projeto.
O Sr. Presidente - Para encaminhar contrariamente à Emenda
nQ 6, o Deputado Marcos Helénio.
O Deputado Marcos Helênio' - Antes de fazer o
encaminhamento contrário à Emenda nQ 6, queríamos, a bem da
verdade, esclarecer a nossa posição com relação à Defensoria
Pública. E bom que não se crie a expectativa de que esse
projeto está sendo postergado e que seria votado agora.
Depois desse, vamos ter mais dois projetos pela frente. A
posição do Partido dos Trabalhadores já ficou clara. E a
favor da Defensoria Pública. Já cobramos, por várias vezes,
a contratação dos 104 ou 108 concursados que ainda não foram
chamados pelo Governo. Com toda essa deficiência de
defensores públicos no Estado, só foram chamados 68
concursados. Somos a favor de se complementar esse quadro e
de uma remuneração digna.
Consideramos justa a questão da remuneração dos Defensores
da ativa, mas esse projeto não é do PT. E um projeto que a
Defensoria Pública sabe muito bem que pode contrapor a sua
posição. Não sei se o Deputado Miguel Martini está
acompanhando isso.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda ng 6, destacada,

que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, peço verificação

de votação-
- Procede-se à verificação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 35 Deputados; não houve

voto contrário; votou em branco 1 Deputado. Portanto, não
houve "quorum" para a votação. A Presidência anula a votação
e vai renová-la, porque verifica, de plano, que já há
"quorum" para a votação.

Questões de Ordem
O Deputado Diaval Angelo - E sobre o processo de votação.

Sr. Presidente, estamos aqui diante de algo vencido. Isso é
algo vencido. Poderia continuar na emenda seguinte, mas essa
seria algo vencido porque senão teríamos votações e mudanças
de votações permanentemente, de acordo com a variação do
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Plenário. Então, acredito que essa emenda já é algo vencido,
e não podemos tratar tal questão assim.
O Deputado José Bonifácio - Sr. Presidente, além da
verificação que pedi a V. Ex?., peço a recomposição de
"quorum".
O Sr. Presidente - A Presidência, de plano, verifica a
existência de 43 Deputados em Plenário. Portanto, vai
renovar a votação da Emenda no 6.
Em votação, a Emenda flQ 6. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.
O Deputado Durval Angelo - Peço verificação de votação.
- Procede-se à verificação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 45 Deputados; votou
contra 1 Deputado. Não contamos o Deputado que chegou
posteriormente à votação. Está ratificada a aprovação da
Emenda nQ 6.
Em votação, a Emenda nQ 7. Para encaminhá-la, com a

palavra, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
antes do encaminhamento favorável a essa emenda, fica
expresso aqui o nosso protesto. A critica que fizemos é
sobre um certo casuísmo, porque, dessa forma, não se pode
ganhar nunca. Simplesmente, o procedimento que sempre existe
é o de se manter o resultado. Se o Presidente quisesse
continuar, teria que fazer recomposição de "quorum',
conforme solicitou, em questão de ordem, o Deputado José
Bonifácio ou Bonifácio Andrada. Essa questão de ordem não
foi aceita nem respondida, porque, em pleno processo de
votação, o Presidente simplesmente encaminhou, sem nenhum
tipo de cuidado com essa questão.
Mesmo encaminhando favoravelmente à emenda, vemos que dessa
forma não há condição de se ter qualquer tipo de
configuração diferente aqui dentro. O Regimento não pode ser
como borracha, que se estica de acordo com a conjuntura. Por
isso mesmo, vamos continuar no processo de obstrução, no
entendimento de que essa reforma é autoritária.
A Emenda np 7 diz expressamente: "no inciso XV do Anexo

único, substitua-se a expressão 'matricula nQ 7.650 do livro
2-AL do Cartório de Registro de Imóveis de João Pinheiro'
por 'matricula nQ R27.650 do livro 2-AC, a fls. 250, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de João
Pinheiro'.'. Como podemos verificar no próprio inciso XV,
que trata dessa questão, a emenda visa corrigir mais um erro
do projeto, visa aproveitar-se da pressa legislativa, que
pode levar, realmente, a um verdadeiro absurdo.
O inciso XV fala da alienação do galpão, constituído de
estrutura metálica, cobertura de alumínio, com uma área de
120m2, composto por 4 salas, sanitário e por vão aberto de
63m2, edificado sobre um lote de terreno urbano com área de
1.200m2, no Município de Januária. Então, abordando a
questão do Município de Januária, também da Comarca de
Januária, a emenda visa corrigir essa questão. Acredito que
tal emenda é de interesse do Deputado Clêuber Carneiro,
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representante daquela cidade- Por isso, devemos ter atenção
e muito zelo na hora de votarmos tal emenda.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar. o
Deputado Marcos Helênio.
o Deputado Marcos Helênlo - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sra. Deputada, mais uma vez, vamos fazer uma
intervenção com relação à Emenda flQ 7, também sobre um
aspecto técnico. Queremos aproveitar esse tempo Que nos é
concedido, 3 minutos, para fazer algumas observações com
relação a algumas questões Que também contrariam o
Regimento.
Vamos falar mais especificamente no caso das CPIs, Que

sao. . -
o Sr. Presidente - Solicito ao Deputado que permaneça

dentro do tema, discursando contrariamente à Emenda ng 7.
O Deputado Marcos Helênio - Perfeitamente. Queríamos

falar, referindo-nos ao Regimento interno, que a Emenda nQ 7
está prevista dentro do projeto, mas, muitas vezes, foge às
propostas. Trata-se aqui daquela discussão que tem ocorrido
na Casa: ás vezes, a pessoa entra com o projeto, mas depois
ele é alterado, por vezes, "rasgando-se u o próprio
Regimento.
Continuamos a debater esse projeto, entendendo que essa
discussão é realmente necessária, embora, às vezes, seja
cansativa. Contudo, não há outra forma, já que não houve o
entendimento proposto pela Liderança do PT, de que poderia
haver um encaminhamento nesse sentido, um encaminhamento
positivo, de que o Governo poderia implementar, aqui, alguma
reforma administrativa e, entre as reformas, inclusive.. -
Bem, esse não é o caso especifico da alienação dos bens da
RURALMINAS, mas alguns aspectos ali poderiam ser
priorizados, como a melhoria salarial, a paralisação de
demissões feitas sem critério técnico ou maiores análises,
etc. Há, ainda, a questão das privatizações, que
discutiremos em momento adequado - principalmente a questão
da GASMIG, pois hoje há um apelo, quase unânime, contrário à
privatização de uma empresa enxuta e lucrativa.
Portanto, o que estamos discutindo aqui são os pontos de um

projeto que pode parecer não ser dos mais importantes, pois
não faz parte do conjunto da reforma, mas no qual,
evidentemente, o Governo também tem interesse. Portanto,
estamos fazendo essa discussão e gostaríamos que ela fosse
aprofundada, para haver o prosseguimento do debate,
principalmente com a Liderança do Governo.
o Sr. Presidente - Em votação, a Emenda ng 7, destacada,
que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, peço verificação

de votação.
- Procede-se à verificação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor da emenda 45 Deputados;
nenhum Deputado votou contra a emenda. Portanto, está
ratificada a aprovação da Emenda no 7.

Questão de Ordem
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O Deputado Durval Ângelo - Na verificação de votação, Sr.
Presidente, o art. 267 coloca claramente: "o requerimento de
verificação de votação é privativo do processo simbólico,
podendo ser repetido uma vez". Na votação anterior, da
Emenda nQ 6, ele foi repetido mais de uma vez.
O Sr. Presidente - A verificação de votação não foi
repetida, o que foi repetida foi a votação, que a
Presidência tornou nula, porque havia 35 Deputados
presentes. Repetiu a votação, e já estavam presentes 45
Deputados. A emenda foi aprovada.
Em votação, a Emenda flQ 8. Com a palavra, para encaminhar,
favoravelmente, a Emenda n 8, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
mantém-se, no caso, nosso protesto. , A Emenda nQ 8 diz o
seguinte: "no inciso XVI do Anexo Único, substitua-se a
expressão 'área com 45,6971ha, destinada á expansão urbana"
por "área com 45,697ha, relativa á parcela de terreno com
7.462.837m2, destinada à expansão urbana".
Como vemos, trata-se do inciso XVI do projeto em questão. E
uma emenda que vai no mesmo sentido das outras, que visa
corrigir os mesmos erros. E, aí, passamos a ler, porque é
importante que todo Deputado tenha claro, na hora de votar,
a emenda que está votando. O inciso XVI define: "área com
45,697ha, destinada à expansão urbana, com 354 lotes de
930m2 em média, situada á margem direita da BR-040, no
Núcleo de Colonização João Pinheiro 1. no Município de João
Pinheiro, tudo registrado sob a Matricula nQ 13.144, livro
2T, folhas 279v à 281, do Cartório de Registros de Imóveis
da Comarca de João Pinheiro.'.
Como podemos ver, nosso encaminhamento é favorável à Emenda
nQ 8, que visa atender a uma questão de equívoco do projeto,
no entendimento de que, dessa forma, o projeto terá uma
redação mais correta. Entendendo, claramente, que a nossa
intenção é que os Deputados possam ter clareza no exercício
do seu voto. A questão da RURÂLMINAS é.sempre polêmica nesta
Casa. Agora, por exemplo, temos a questão da legalização das
terras devolutas, no projeto do Deputado Jairo Ataide.
Então, mais do Que correto que esse projeto seja uma
preliminar da discussão do projeto posterior. Entendendo
cada emenda e exercendo nosso voto de forma correta,
poderemos, de alguma forma, estar dando uma contribuição à
democracia, à discussão da questão da RURALMINAS e, quem
sabe, quando outro projeto aqui estiver, possamos corrigi-]o
e, de alguma forma, aperfeiçoá-lo.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o

Deputado Marcos Helênio.
o Deputado Marcos Helênio* - A Emenda nQ 8, que já foi lida
pelo Deputado Durval Angelo, fala em áreas de 45,697ha,
destinadas á expansão urbana. Trata-se de alteração de
hectares.
Quando foi feita uma ligação com a questão das terras
devolutas, você não está fugindo do assunto, você está
tratando de patrimônio público São terras do próprio
Governo.
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Gostaríamos de fazer essa discussão como estamos fazendo.
Tudo que pertence à União e ao Estado é fruto de observação
da sociedade e passível de processo. São muito necessárias a
participação e a fiscalização do Poder Legislativo e do
Poder Auxiliar, no caso, o Tribunal de Contas, para que não
haja problemas, como houve em épocas passadas.
Não foi no Governo Azeredo que houve problemas gravíssimos
de terras que foram doadas para pessoas de posse. Muitas
dessas terras estão sujeitas à própria legalização. Gostaria
de solicitar ao Deputado ,Jairo Ataide que retirasse aquela
emenda que propõe que seja até de 2.500ha, porque Isso é
regularizar terras para grandes latifundiários. Não é uma
proposta de cunho social, pelo contrário, seria uma reforma
agrária ao avesso. Não queremos ser responsáveis por isso.
As terras que são hoje do Governo devem passar por um
processo como esse, através de um projeto que venha à
discussão nesta Casa, senão poderemos ser coniventes com a
dilapidação do patrimônio público.
Portanto, queremos saber quais são essas áreas e se elas

serão avaliadas pelo preço de mercado. O Poder Legislativo
tem a competência de acompanhar esse processo. Estamos aqui
com o objetivo de discutir, acompanhar, fiscalizar e até
rejeitar, se as coisas não estiverem muito claras.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nQ 8, destacada,
que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, solicito a

verificação de votação.
- Procede-se à verificação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 42 Deputados. Votou

contra 1 Deputado. Portanto, está ratificada a aprovação da
Emenda nQ 8.
Em votação, a Emenda nQ 9. Com a palavra, para encaminhar.

o Deputado Durval Ângelo-
0 Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, há muito não
assistíamos a tamanha alegria e disposição nesta Casa por
ocasião da apreciação de um projeto. Acredito que muitos
parlamentares devem ter ficado com saudades da época da
Constituinte Estadual, quando as questões eram discutidas
exaustivamente e havia a participação de todos até a
madrugada.
Para contribuir com esse processo, passaremos a ler a

Emenda nQ 9, que assim diz: "No inciso XVIII do Anexo único,
substitua-se a expressão no Distrito de Chapada dos Gaúchos,
no Município de São Francisco, tudo registrado sob a
matricula nç 19, livro 2-H. fl. 02, do Cartório de Registros
de Imóveis da Comarca de São Francisco, tudo conforme
registro nQ 19, fls. 03, do livro 2-HR9, referente à
matricula nQ 1.547, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de São Francisco'.
A correção no inciso XVIII é mais do que necessária, pois
há um erro ao tratar da alienação de 2191ha, localizados no
Distrito de Chapada dos Gaúchos, imóvel de propriedade da
RuRALMINAS, cuja alienação o Governo solicita. Entendemos
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que tal emenda, corrigindo o inciso em questão, é necessária
e contribui para o aperfeiçoamento do projeto. Nada mais
correto, pois, que este Deputado se manifestasse
favoravelmente a ela.
Entendemos também que a presença dos parlamentares nesta
reunião é sinal de preocupação de todos quanto às emendas
que estão sendo apreciadas.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o
Deputado Marcos Helênio.
O Deputado Marcos Helênfo t - Estamos fazendo encaminhamento

contrário à Emenda flQ 9, que se ocupa da expressão Distrito
de Chapada dos Gaúchos, no Município de São Francisco, para
modificá-la, no Cartório de Registro •de Imóvel daquele
município, para Município de Serra das Araras.
Estamos diante de uma questão basicamente de denominação.
Entendemos que houve realmente um engano na elaboração da
emenda. Portanto, o nosso posicionamento é contrário a ela.
Queremos aprofundar, cada vez mais, a análise. Está-nos
Parecendo interessante a discussão sobre um aspecto que,
ainda que não envolva áreas estritamente rurais, já que
verificamos a existência de imóveis urbanos também, mas, de
qualquer forma, tem a concepção de patrimônio público, além
do que serão elas as terras alienadas
Pretendemos continuar o debate, lamentando que outras
pessoas não possam também participar. Refiro-me àqueles que
atuam nas comissões especificas, como a de Política Agrária,
e que têm acompanhado com cuidado as discussões. Entretanto,
houve uma recusa para que ampliássemos o debate.
Trata-se de uma quantidade muito grande de imóveis-
Portanto, nossa posição é pela cautela, pela precisão no
acompanhamento de qualquer projeto, não apenas deste da
RURALMINAS. Temos de ter, realmente, comportamento de
fiscalização. Aí, procuramos mostrar à sociedade que estamos
aqui para fazer uma discussão, aprovando o que for correto,
rejeitando o que for contrário aos interesses da maioria da
população. Nesse caso, entendemos que o projeto precisa ser
mais discutido.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nQ 9, destacada,
que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, peço verificação

de votação.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência vai
proceder à verificação requerida.
- Procede-se á verificação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 43 Deputados; não houve

voto contrário. Está ratificada a aprovação da Emenda nQ 9.
Em votação, a Emenda nQ 10. Para encaminhar favoravelmente,

com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

a Emenda nQ 10 dá nova redação ao inciso XIX do Anexo único,
estabelecendo o seguinte: 'Inciso XIX - Áreas compostas de
2.650 lotes urbanos e 40 casas, relativas à parte que compõe
o Projeto Jaiba, etapa 1, Núcleo Habitacional Rio Verde,
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situado dentro do perímetro urbano da cidade de Jaiba. Tudo
registrado sob a Matricula 3.358, livro 38, folhas 215, do
Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Manga."
A emenda foi apresentada pelo Deputado L.eonidio Bouças para
corrigir o erro que estava presente no projeto. Podemos ver
que no próprio inciso XIX vem a descrição de um prédio de
alvenaria, destinado a hotel, em precário estado de
conservação, com banheiro, 2 salas, 250 lotes e 4 casas
residenciais de alvenaria. O que se vê é que, na realidade,
o Deputado, com sua emenda, está retirando as alíneas de "a"
a "k" do projeto, que tratam da questão de benefícios e
benfeitorias existentes na área. Entendemos que o Deputado
Leonídio Bouças é um profundo conhecedor da região e deve
ter pautado sua emenda pelo principio de conhecer a
situação. Ele tem uma grande representatividade na área e,
ao pensar tal emenda, teve em conta essas questões relativas
a uma região que muito bem conhece.
Assim, este Deputado não pode se manifestar contra uma

emenda de alguém que conhece de perto a história do povo de
Manga e da região. A emenda da Comissão, que ele também
assina, teve essa preocupação em função dessas questões
básicas e principais. Somos favoráveis à Emenda.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar

contrariamente, o Deputado Marcos Helénio.
O Deputado Marcos Kelênlo - A Emenda nQ io é mais
complexa, como vimos, e foi apresentada pelo Deputado
Leonidio Bouças. Implica realmente uma quantidade maior de
imóveis. São áreas compostas de 2.650 lotes, e isso é objeto
de um projeto que poderia ter outra destinação, talvez até
mais ampla do que uma simples alienação da forma como deverá
ser feita. Seriam 2.650 lotes urbanos, 40 casas relativas à
parte da área que já compõe o Projeto Jaíba, Etapa 1, e
Núcleo Habitacional Rio Verde.
Seria bom que o Deputado Leonidio Bouças colocasse qual
seria a finalidade desses 2.650 lotes urbanos. Qual seria a
prioridade da região? Qual o destino? Seriam programas
sociais? Seriam programas habitacionais? Seriam aproveitados
pelo setor educacional, da saúde, seria como afinal? Quem
sabe poderiam servir para o projeto das agrovilas, que tem
sido defendido e é um projeto vitorioso no Paraná, no Rio
Grande do Sul, e oxalá seja também em Minas Gerais. Essas
áreas que serão alienadas pela RURALMINAS poderão, quando da
sua alienação, ser destinadas a projetos que já estejam no
Plano Mineiro de Desenvolvimento, porque o Estado não teria
tantas outras áreas que pudessem servir para esses projetos
de geração de renda e empregos. E necessário uma atenção
especial, principalmente quando se trata de uma quantidade
grande de lotes urbanos. Mesmo que se entenda que está tudo
registrado e tudo de acordo, estamos encaminhando
contrariamente porque não sabemos qual seria o objetivo, a
finalidade principal-
0 Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nQ 10, destacada,
que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram (- Pausa.) Aprovada.



O Deputado Durval Ângelo - Verificação, Sr. Presidente.
- Procede-se à verificação de votação. -
O Sr. Presidente - Votaram a favor 44 Deputados. Votou em
branco 1 Deputado. Não houve voto contrário. Está ratificada
a aprovação da Emenda nQ 10.
Em votação, a Emenda nQ 11. Para encaminhar a favor, o

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

a Emenda no li, acreditamos, é do Deputado Clêuber Carneiro.
Mas, como está na região Norte de Minas, deve ser do
interesse do Deputado Péricles Ferreira. Por isso, acho bom
destacá-la. Deputado Péricles, porque a emenda do Deputado
Clêuber, à qual também somos favoráveis, estabelece, no art.
SQ, parágrafo único: "fica a RURAL.MINAS - Fundação Rural
Mineira de Colonização e Desenvolvimento Agrário -
autorizada a doar aos Municípios de Juvenilia, Jaiba, Matias
Cardoso e Chapada Gaúcha áreas urbanas e benfeitorias
necessárias à instalação de prédios públicos e áreas de
lazer e demais imóveis indispensáveis à implantação das
infra-estruturas desses municípios."
Essa emenda, assinada pelo De putado Clêuber Carneiro,
também é de interesse do Deputado Péricles e da sua região
norte, uma região muito conhecida. Ele sempre teve um zelo
muito grande em encaminhar projetos e verbas para a região
onde é votado. E importante vermos a justificação da emenda.
Diz o Deputado Clêuber: "a presente emenda encontra seu
embasamento na necessidade premente que esses municípios
recém-emancipados possuem de adquirirem as condições mínimas
para se desenvolverem, instalando-se, de maneira
conveniente, com menor custo possível, tendo em vista as
dificuldades financeiras por que atravessam a Nação e o
Estado. Essa emenda trará para esses municípios profícuas
benfeitorias, além de se valerem de áreas para a instalação
de prédios públicos em locais previamente determinados
através de estudos já concluídos." Já que a RURALMINAS é
proprietária de extensas áreas nesses municípios recém-
emancipados, nada mais correto do que fazermos a defesa de
que essas áreas sejam entregues ao município, porque, ao se
construirem prédios públicos como escolas, a própria sede da
Prefeitura, postos de saúde e áreas de lazer, acreditamos
que tais equipamentos darão retorno muito maior à população
e aplicação mais social da área em questão, a qual muitas
vezes é subutilizada para agropecuária extensiva.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar

contrariamente, o Deputado Marcos Helênio.
O Deputado Marcos Helênio t - A Emenda nQ 11, do Deputado
Clêuber Carneiro, diz: "acrescente-se o seguinte parágrafo
ao art. 3p do projeto: A Fundação RURALMINAS está autorizada
a doar aos Municípios de Juvenilia, Jaiba, Matias Cardoso e
Chapada Gaúcha áreas urbanas e benfeitorias necessárias à
instalação de prédios públicos, áreas de lazer e demais
imóveis indispensáveis à implantação da infra-estrutura
desses municípios. A presente emenda encontra seu
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embasamento na necessidade premente que esses municípios
recém-emancipados possuem de adquirir..." -
Olha, há uma incoerência nesse caso. Falo com o Deputado

Cléuber Carneiro, porque se os municipios não tivessem esses
prédios eles não poderiam e não seriam emancipados. Então, o
que houve foi emancipações de municípios que não tinham as
menores condições. E agora o Estado tem que ser sacrificado
doando até determinados imóveis para que eles legalizem
essas questões. São prédios que já faziam parte de uma pré-
condição para que os municípios fossem, de fato,
emancipados.
Então, estamos vendo aqui as incoerências em termos de

emenda e até de projeto. Portanto, tenho que ser contrário a
essa emenda, que poderia beneficiar o Deputado Cléuber
Carneiro mas que mostra que esses municípios não tinham
nenhuma condição de ser emancipados.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nQ 11, destacada,
que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram (- Pausa.) Aprovada.
O Deputado Durval Angelo - Solicito verificação, Sr.

Presidente.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor da emenda 42 Deputados.
Não houve voto contrário. Portanto, está ratificada a
aprovação da Emenda nQ 11.
Em votação, a Emenda flQ 12. Para encaminhar favoravelmente,

com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
a Emenda nQ 12 ao Projeto de Lei nQ 639/95 é de autoria do
Deputado Paulo Piau, que tem grande conhecimento da questão
rural do Estado: "Fica a RURALMINAS - Fundação Rural Mineira
de Colonização e Desenvolvimento Agrário - autorizada a doar
à EPAMIG - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais
- as áreas de 107ha e 20ha utilizadas em pesquisa
agropecuária, localizadas, respectivamente, no Núcleo Rio
Verde e Jaiba, e na área "O" do Projeto Jaiba em
Muzamb i nho
Acredito que o Deputado Paulo Piau, profundo conhecedor da
questão agrícola, deve ter feito essa emenda para que a
EPAMIG tivesse mais condições e áreas para desenvolver
pesquisas que auxiliassem o grande projeto de reforma
agrária do Governo do Estado, pois a reforma agrária deve
envolver não somente a doação de terras, mas também a
questão da infra-estrutura e da assessoria técnica Esse é o
tripé que sustenta um projeto de reforma agrária. A EPAMIG,
com essas áreas, onde pudesse desenvolver pesquisas em nível
do projeto na área do Jaiba, poderia dar uma contribuição à
luta dos sem-terra por reforma agrária neste Estado.
Vemos que a reivindicação básica dos sem-terra que estão
acampados em Belo Horizonte é terra, infra-estrutura mínima
e assistência técnica. Hoje, podemos ver a importância da
assistência técnica com o sucateamento da EMATER, desde o
Governo do Sr. Cardoso, que foi um vendaval que arrasou todo
o trabalho na área de pesquisa e assistência técnica em
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Minas Gerais. Vemos que não existe nenhum tipo de
assessoria, de assistência técnica, de extensão rural, mesmo
nas áreas de assentamento dos sem-terra-
Para concluir, Sr. Presidente, por entendermos que a Emenda
nQ 12, do Deputado Paulo Piau, tem esse sentido, somos
favoráveis a ela.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos

Helênio, para encaminhar contrariamente à emenda.
O Deputado Marcos Helênio* - Sr. Presidente, somos
contrários à Emenda nQ 12.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nQ 12, destacada,

que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a
aprovam, permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, peço

verificação de votação.
- Procede-se à verificação-
0 Sr. Presidente - Votaram a favor 26 Deputados; votou
contra um Deputado. Não houve quorum" para a votação.
Portanto, está anulada a votação da Emenda nQ 12.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, a Presidência da

Casa tem que se nortear por aquilo a que sempre assistimos.
O Sr. Presidente - Solicito ao Deputado Durval Angelo que
se refira apenas ao processo de votação. A Presidência
agradece, mas as criticas e sugestões devem ficar para outro
momento. Agora, a questão de ordem deve se limitar, apenas,
ao processo de votação. Com a palavra, pela ordem, o
Deputado Durval Ângelo
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, antes da

votação, V. Exa. disse que, "a priori", anularia a votação.
O Sr. Presidente - Solicito ao Deputado que não faça
procrastinação da votação, porque a Presidência disse,
realmente, que se não houvesse número o faria. Não haveria
outra forma, a não ser anular, como anulou.
O Deputado José Bonifácio - E óbvio que se deve proceder à
recomposição de "quorum". V. Exa. está "empurrando com a
barriga". Requeiro recomposição de "quorum".
O Deputado Romeu Queiroz - Estamos vendo, presentes aqui,
mais de 39 Deputados. Portanto, não há necessidade de
recomposição de "quorum", e sim de renovação da votação.
Peço a V. Exa. que re p ita a votação.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência
verifica, de plano, que existem 45 Deputados presentes no
Plenário, portanto, vai renovar a votação da Emenda nQ 12.
Os Deputados que aprovam a Emenda nQ 12 permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada.
0 Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, peço verificação

de votação.
- Procede-se à verificação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 45 Deputados; votou

contra um Deputado. Portanto, está ratificada a aprovação da
Emenda nQ 12.
Em votação, a Emenda nQ 13. Com a palavra, para encaminhar

favoravelmente, o Deputado Durval Angelo.
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O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
vê-se claramente pesos e medidas diferentes na apreciação
das emendas.
A Emenda nQ 13, do Deputado Gilmar Machado, uma emenda de
grande alcance social, que visa a atender questões
fundamentais na RURALMJNAS, teve parecer contrário. O seu
art. SQ possui a seguinte redação: "O produto da alienação
de que trata esta lei destina-se prioritariamente ao
pagamento de débitos de natureza trabalhista da RURALMINAS,
podendo o saldo dos recursos destinar-se ao financiamento de
projetos e a atividades correlatas da Fundação e à sua
modernização técnico-administrativa.".
Não vimos nenhuma justificativa plausivel para se rejeitar
uma emenda de tamanho alcance. De certa forma, são
conhecidos os pesados ônus trabalhistas que aRURALMINAS tem
com seus ex-servidores. Hoje, o setor de projetos e
pesquisas da RURALMINAS está totalmente sucateado. A emenda
do Deputado Gilmar Machado visava atender a esse fim Por
isso somos a favor da emenda e contra o parecer. Na
justificativa, o Deputado Gilmar Machado estabelece: A fim
de aperfeiçoar o projeto, apresentamos esta emenda, fundada
no entendimento de que nenhuma entidade tem condições de se
modernizar ou desenvolver projetos, sabido o fato de que se
encontra imersa em débitos trabalhistas. Mais ainda, esses
débitos devem ser quitados oportunamente, para que, no
futuro, não venham a comprometer toda a estruturação que ora
se inicia. Por esse motivo, contamos com o apoio de todos
para a aprovação desta emenda."
O relator nomeado para opinar sobre a Emenda nQ 13

equivocou-se, porque, ao dar seu parecer contrário, de certa
forma retira da RURALMINAS a obrigação com débitos
trabalhistas, que já são causa de muitas ações na Justiça do
Trabalho. Somos a favor da emenda e contra o parecer.
O Sr. Presidente - Não havendo oradores para encaminhar

contrariamente, a Presidência coloca em votação a Emenda n
13, destacada, que recebeu parecer pela rejeição. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em turno único
o Projeto de Lei nQ 639/96, com as Emendas ns 1 a 12. A
Comissão de Redação.
Votação, em turno único, do Projeto de Lei nQ 648/96, do
Governador do Estado, que extingue a autarquia Planejamento
da Região Metropolitana de Belo Horizonte - PLAMBEL - e dá
outras providências. A comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração
Pública opina pela sua aprovação. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda n
1, que apresenta.
A Presidência lembra ao Plenário que no decorrer da
discussão foram apresentadas ao projeto emendas de autoria
dos Deputados Ajalmar Silva, que recebeu o nQ 2; Durval
Angelo, que recebeu o nQ 3; Geraldo Santanna, que recebeu o
nQ 4; e Arnaldo Penna, que recebeu o nQ S.



A Presidência, nos termos do art. 223 do Regimento Interno,
designou para relatar a matéria o Deputado João Leite, que
emitiu o seu parecer concluindo pela rejeição daë Emendas
ns 2 e 3; pela aprovação da Emenda flQ 4, ficando
prejudicada a Emenda nQ 1; e pela aprovação da Emenda nQ S.
Vem á Mesa requerimento de autoria do Deputado Durval

Angelo, pedindo adiamento da votação do projeto. Em votação,
o requerimento. Para encaminhar, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, hoje, no
processo de discussão, fizemos intervenção relativa ao
Projeto no 648/96. Agora, os Deputados Marcos Helênio, Maria
José Haueisen e eu vamos fazer o encaminhamento do pedido de
adiamento da votação, porque entendemos ser necessária uma
discussão exaustiva deste projeto. E ele o projeto-chave
para a reforma administrativa do Governo do Estado, devendo
ser profundamente discutido. Muitos de seus aspectos não
estão claros, e a própria Comissão acenou nesse sentido,
mostrando que a autarquia Planejamento de Belo Horizonte -
PLAMBEL - foi esvaziada nos últimos governos, mas já cumpriu
importante papel no que se refere a estudos, discussões e
execução de projetos na região metropolitana. Destacou-se ao
cercear loteamentos clandestinos em áreas como a de Várzea
das Flores.
Entendemos que a sua extinção deve ser feita com ampla

discussão e com maior presença de parlamentares. Acreditamos
que o pedido de urgência, forçando para que, em 45 dias, o
projeto já estivesse pronto para ser votado, prejudica a sua
análise. Por isso, pedimos o adiamento da votação. Quem
sabe, se, adiados os Projetos ns 639 e 648/96, não
poderíamos discutir o outro, para o qual se espera maior
interesse e entendimento, já que envolve várias entidades do
nosso Estado?
Diante disso, formulamos o nosso requerimento. As premissas

do Governo, ao encaminhar para esta Assembléia Legislativa a
reforma administrativa, foram as de considerar os servidores
públicos como bodes expiatórios, como se fossem os inimigos
número 1 do Estado. Ao discutir a extinção do PLAMBEL, tem-
se de ter a preocupação com a situação dos seus servidores,
que se sentem inseguros, amedrontados e em total inquietude,
porque não sabem qual será o seu destino, se serão lotados
em outro órgão ou se sua situação ficará como a dos antigos
servidores da MINASCAIXA, que levou á elaboração de várias
leis complementares e á apresentação de projetos de
diferentes Deputados, na tentativa de corrigir erros
cometidos anteriormente.
Entendo que a votação apressada pode levar, posteriormente,

a atitudes reparadoras, sendo que já poderíamos adotá-las no
próprio projeto. Vou relembrar a expectativa desta Casa,
quando criou a Assembléia Metropolitana - AMBEL. O grande
órgão auxiliar da ação de planejamento da AMBEL e de
intervenção em nível de região metropolitana fica
paralisado. E como se estivéssemos extinguindo a AMBEL. Ela
está esvaziada e não está exercendo o papel para o qual foi
criada. Vários Deputados, anteriormente Vereadores por
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cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte,
participaram diretamente da questão da AMBEL; votaram em
representantes em suas respectivas Câmaras. Como exemplo,
temos os Deputados Raul Lima Neto, Alencar da Silveira
Júnior e o próprio João Leite. Assim, nosso requerimento
visa a fazer uma discussão melhor do projeto em questão.
O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação do
requerimento, com a palavra, o Deputado Marcos Helênio.
O Deputado Marcos Helênio' - Acompanhamos esse projeto na
Comissão de Fiscalização Financeira. Ele propõe a extinção
do PLAMBEL, transferindo, na forma prevista, suas
competências e responsabilidades para outros órgãos. Trata-
se de uma redistribuição das funções. Para clarear, fica
extinta a autarquia PLAMBEL, criada pela Lei nQ 11.474, de
26/5/94. Suas atribuições seriam redistribuídas da seguinte
forma: para a Secretaria do Planejamento, as atribuições de
coordenação do planejamento metropolitano, assessoria
técnica â Assembléia Metropolitana e anuência prévia para
parcelamento do solo de que tratam a Lei Federal nQ 6.766,
de dezembro de 1979, e o Decreto nQ 20.791; para a Fundação
João Pinheiro, as atribuições de pesquisa, documentação,
estudos e orientação técnica aos municípios; para o
Instituto de Geociências Aplicadas - lOA - da Fundação
Centro Tecnológico de Minas Gerais, as atribuições de
geoprocessamento. A Secretaria do Planejamento passa a
exercer a função de Secretaria Executiva da AMBEL.
O Deputado Ronaldo Vasconcellos parece que foi quem criou a
AMBEL. Ele - sabemos disso - é pré-candidato a Prefeito de
Belo Horizonte. Evidentemente, aquele que for eleito
Prefeito de Belo Horizonte vai ter grande influência na
região metropolitana. Seria importante saber do Deputado
Ronaldo Vasconcellos se ele está de acordo com essa extinção
e se os Prefeitos da região metropolitana foram ouvidos.
Pelo que sei, nas comissões eles não tiveram a oportunidade
de se manifestarem a respeito das conseqüências da extinção
Co PLAMBEL. Portanto, entendemos que esse adiamento seria um
respeito à democracia. Se o PLAMBEL não funcionou de maneira
eficaz, naturalmente deveria haver urna melhor coordenação,
para que as Prefeituras que fazem parte da região pudessem
ter mais acesso às informações.
Temos problemas gravissimos com o sistema de transporte da
região metropolitana. Muitas vezes, essa discussão passa a
ser quase que exclusiva da BHTrans. O DER-MO também é um
órgão responsável pela questão do transporte metropolitano.
Queríamos saber quais são as conseqüências da extinção do
PLAMBEL. Pensamos que os Prefeitos da região metropolitana
deveriam ser convidados para um debate. Estamos defendendo o
adiamento dessa votação, porque a presença deles irá
enriquecer o debate. A Secretaria do Planejamento está
sobrecarregada, e penso que ela iria ter alguma dificuldade,
mesmo que haja uma redistribuição. Agora o jogo já acabou, o
Atlético, infelizmente, perdeu, e os Deputados estão
voltando. Pode ser que agora tenhamos 'quorum".



O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento do Deputado
Durval Angelo, em que solicita o adiamento da votação do
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitado.
O Deputado Durval Angelo - Solicito verificação-
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votou a favor 1 Deputado; votaram contra
38 Deputados. Está, portanto, ratificada a rejeição do
requerimento.
Vem á Mesa requerimento do Deputado Durval Angelo, em que
solicita a votação nominal do Projeto de Lei nQ 648/96. Com
a palavra, para encaminhar a votação do requerimento, o
Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs.
parlamentares, a votação nominal é prevista pelo Regimento
Interno, por ser ao inverso do processo simbólico, uma
votação em que os Deputados são identificados, assumindo
publicamente o seu voto. Além disso, é um processo de
votação mais personalizado, em que a vontade de quem vota é
expressa, definida, bem clara. Isso permite ao eleitor, a
quem representamos, identificar como o seu Deputado, o
Deputado de sua região, de seu Estado, que representa o
Poder Legislativo, vota.
Gostaríamos de dizer aos Srs. Deputados que o processo que
se desenrola hoje terá continuidade, tanto nas reuniões
ordinárias quanto nas extraordinárias, e continuará na
quinta-feira. Caso o Governo, no afã de votar a reforma,
queira fazer a convocação para o final de semana, estaremos
aqui, agindo de acordo com o que estabelece o Regimento,
como determina a democracia. A nossa compreensão é de que
não podemos aceitar isso.
Há algumas semanas. tínhamos Deputados aliados a essa tese,

que também não estavam em Plenário, para compor o»quorum",
que também viam, no grande espirito público que norteia o
Poder Legislativo, autoritarismo nessa reforma, um desmonte
do Estado, um ataque ao seu patrimônio, que são os
servidores. Pois bem, o quadro que tínhamos há três semanas,
duas, uma, mudou. Acredito que os Deputados foram
convencidos pelos Lideres do Governo, tanto pelo Líder da
Maioria, Deputado Péricles Ferreira, quanto pelo Líder do
Governo, Deputado Romeu Queiroz, a partir de uma reunião com
o Governo, na sexta-feira da semana passada, de que a
reforma era boa, positiva, que o interesse maior era o
interesse do Estado. A nossa compreensão é de que esse
espírito de visão diferenciada a respeito da reforma
contagiou os Deputados, fazendo-os mudar sua postura em
Plenário. O ser humano realmente é mutável . Ninguém fica
numa posição estanque, dogmática e não aberta a uma mudança.
Isso deve ter norteado a Bancada governista. Vemos que essa
bancada se fez resistente como numa guerrilha, tentando
votar a pauta do Governo. Concordamos com o Líder do Governo
em que a votação poderia ser prorrogada até além das duas
horas, como o Regimento estabelece, até às duas horas da
manhã, para que a discussão pudesse ter continuidade, para
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que hoje votássemos toda a pauta do Governo. Como Lider do
PT, somos favoráveis, se quiserem também as Lideranças do
Governo, a prorrogar até além das duas horas regirnntais. O
Deputado está aqui para legislar, está aqui para votar
projetos, fazer um debate das questões fundamentais que
estão relacionadas ao nosso Estado. E bonito, Sr.
Presidente, vermos essa disposição, esse espirito e, por que
não dizer, as questões que motivaram a mudança da Bancada
nas votações.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Em

votação, o requerimento
Questões de Ordem

O Deputado Romeu Queiroz - Pela ordem, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Pergunto ao Deputado Romeu Queiroz se é
sobre o processo de votação. Se não for sobre o processo de
votação, não vou permitir questão de ordem.
O Deputado Romeu Queiroz - Sr. Presidente, é apenas para
solicitar a leitura do requerimento para que todos tenham
conhecimento dele.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, em processo de

votação isso teria que ser anterior, Sr. Presidente, porque
em processo de votação não pode ter nenhuma questão de ordem
que fira isso. Essa questão não é pertinente ao processo de
votação.
O Sr. Presidente - Entendo, Deputado Durval Angelo, que é
pertinente a questão de ordem do Deputado Romeu Queiroz
Estamos no processo, e é para esclarecimento do Plenário.
Solicito, então, ao Sr. Secretário que proceda à leitura do
requerimento.
- O Sr. Secretário (Deputado Emano Batista) - (- Lê:)
"O Deputado que este subscreve, regimentalmente apoiado,

requer a votação nominal do Projeto de Lei nQ 648/96.
Sala das Reuniões. 16 de abril de 1996.
Durval Angelo"
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Está
rejeitado o requerimento.
O Deputado Durval Angelo - Solicito verificação, Sr.

Presidente.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram contra 40 Deputados; votou a
favor apenas um Deputado- Portanto, está ratificada a
rejeição do requerimento.
Em votação, o projeto, salvo destaques- Os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, a Emenda flQ 2, destacada, que recebeu parecer
pela reeição. Com a palavra, para encaminhar, o Deputado
Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - A emenda, de autoria do Deputado
Ajalmar Silva, é de grande alcance, pois estabelece que os
bens móveis e imóveis pertencentes ao patrimônio do PLANSEL
serão transferidos para a Fundação João Pinheiro, exceto o
imóvel situado em Belo Horizonte, na Av. Brasil nQ 688, que
será transferido para a Secretaria da Saúde de Minas Gerais.
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destinação sediar o Centro de Referência Estadual de
Oftalmologia Social.
Não entendo o porquê do parecer contrário, pois a emenda do
Deputado Ajalmar Silva, que transfere o imóvel para a
Secretaria, é pertinente. Se se trata de um Centro de
Referência Estadual de Oftalmologia Social, ele tem que ir é
para a Secretaria da Saúde. Então, nosso entendimento é que
o procedimento é correto. E certo que quem vá gerir os
benefícios do PLANBEL, num caso desse, relativo a área de
saúde, seja a própria Secretaria da Saúde. Dai, nossa
posição favorável.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda ng 2 Os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.
Rejeitada.
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, peço verificação

de votação.
- Procede-se á verificação.
O Sr. Presidente - Votou a favor 1 Deputado; 1 Deputado

votou em branco; 41 Deputados votaram contra. Portanto, está
ratificada a rejeição da Emenda nQ 2.
Em votação ! a Emenda ng 3, destacada, que recebeu parecer

pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada.
Em votação, a Emenda ng 4, destacada, que recebeu parecer

pela aprovação. A Presidência lembra aos Deputados que, com
a aprovação da Emenda nQ 4, ficará prejudicada a Emenda ng
1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram
(- Pausa.) Aprovada. Fica prejudicada a Emenda ng 1.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, solicitei, antes
da votação, para encaminhar a emenda.
O Sr. Presidente - A Presidência percebeu que V. Exa. se
inscreveu, apenas, para encaminhar a primeira emenda. Por
liberalidade, a Presidência vai conceder a palavra, para
encaminhar a Emenda nQ 5, ao Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Fiz o destaque das emendas e

coloquei meu nome como o primeiro.
O Sr. Presidente - O Plenário tem interesse em ouvir as

observações de V. Exa. por mais 3 minutos e, em seguida,
votaremos a Emenda ng 5 e encerraremos a votação desse
projeto. Em votação, a Emenda ng S. Com a palavra, para
encaminhar, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - A emenda em questão é do
Deputado Arnaldo Penna e estabelece: "Os bens móveis e
imóveis que constituem o património do PLAMBEL serão
transferidos para a Fundação João Pinheiro, exceto o imóvel
sito em Belo Horizonte, á Av. Brasil, ng 688, que o será
para o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais - IPSEMG -, como meio de pagamento de parte da
divida estadual contraída perante esta entidade.
Parágrafo único - A transferência ao IPSEMG de que trata o
"caput" deste artigo dependerá de avaliação a ser realizada
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pela Secretaria do Estado de Recursos Humanos e
Administração.
Como se vê, é correta a emenda, pois o prédio pode ser
usado pelo próprio IPSEMG, que hoje tem logradouros alugados
para seu serviço. Como é do conhecimento de todos, todas as
autarquias estaduais, como o próprio Governo do Estado, não
recolhem para o IPSEMG nem a parte descontada dos servidores
- os 8% -, muito menos a contribuição obrigatória, a titulo
de pensão, que é de 4%. Então, acho que se está destinando o
património do PLAMBEL a instituições do próprio município.
Nada mais correto que sejam destinadas ao IPSEMG, com quem o
PLAMBEL tem uma divida. Acredito que, ao apresentar tal
emenda, o Deputado deva ter conhecimento da possibilidade de
uso deste imóvel pelo próprio IPSEMG. Portanto, somos
favoráveis a ela.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nQ 5, destacada,
que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, solicito a

verificação.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor da emenda 41 Deputados.
Não houve voto contrário. Portanto, está ratificada a
aprovação da Emenda ng 5. Está, então, aprovado, em turno
único, o Projeto de Lei ng 648/96 com as Emendas nps 4 e S.
A Comissão de Redação.
Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto de

Lei ng 649196. do Governador do Estado, que dá nova redação
ao art. 11 da Lei nQ 11.517, de 13/7/94, que organiza a
UNIMOF4TES (nomeação do Reitor e do Vice-Reitor pelo
Governador do Estado).

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Após vermos aqui os soldados do
Governador terem cumprido a sua missão, não vimos nenhuma
referência a V. Exa. , que honra a Policia Militar por tê-lo
em seus quadros.
Depois de terem cumprido a sua missão, os soldados estão
voltando às suas casas. Nesse sentido, não há quorum" para
ouvir a justificativa, o encaminhamento e a discussão da
Deputada Maria José Haueisen, Portanto, solicito, de plano,
O encerramento da reunião.
O Sr. Presidente - E regimental.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de "quorum' para continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando os Deputados para as
extraordinárias de amanhã, dia 17, às 9 e às 20 horas, nos
termos do edital de convocação, bem como para a ordinária
deliberativa da mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia
já anunciada. Levanta-se a reunião.
* - Sem revisão do orador.

ATA DA 94a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 17 DE ABRIL DE 1996

Presidência do Deputado Wanderley Ávila
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SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE: Ata -
Questão de ordem - 2g PARTE (ORDEM DO DIA): 2a Fase:
Palavras do Sr. Presidente - Questão de ordem - Palavras do
Sr. Presidente - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem a esta reunião os Deputados:
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Paulo
Pettersen - Rêmolo Aloise - 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
- Bilac Pinto - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber
Carneiro - Dilzon Melo 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 - 1-lely
Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José -
Jairo Ataide - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique -
Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto -
Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio - Marco
Régis - Maria Olivia - 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 Trõpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 9h15min, a
lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2ê-Secretária, para proceder á leitura
da ata da reunião anterior.

lê PARTE
Ata

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

restrições.
Questão de Ordem

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, partes
importantes de meus pronunciamentos feitos ontem á noite não
estão constando na ata, que deveria ser o retrato fiel da

o reunião. Gostaria de obter uma explicação sobre isso.
O Sr. Presidente - Esta Presidência informa ao ilustre
Deputado que a ata lida em reunião é sucinta, constando
apenas os nomes dos oradores. O seu pronunciamento será
publicado no 'Diário do Legislativo"-

• 2g PARTE (ORDEM DO DIA)
2a Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2s1 Parte da reunião, em sua 2
Fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na lê Fase.

Palavras do Sr. Presidente
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A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
da reunião os Projetos de Lei nps 639 e 644/96, de autoria
do Governador do Estado, em virtude de sua aprovação na
reunião extraordinária realizada ontem á noite.

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, verificando de

plano que não há número regimental para o prosseguimento dos
trabalhos, solicito o encerramento da reunião.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que, nos termos do art.
276 do Regimento Interno, encerra a discussão, em turno
único, dos Projetos de Lei ngs 649, 650 e 651/96 e que, no
decorrer da discussão, foi apresentada ao Projeto de Lei np
649/96 a Emenda ng 2, do Deputado Dinis Pinheiro. Foram
também apresentados ao Projeto de Lei n 650/96 o
Substitutivo nQ 2, do Deputado Marcos Helênio, e as Emendas
ns 7, do Deputado Dinis Pinheiro, 8, do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, 9, do Deputado João Batista de Oliveira, 10,
do Deputado João Leite, 11 e 13,do Deputado Bonifácio
Mourão, e 12, da Deputada Elbe Brandão.
- E o seguinte o teor das emendas:

EMENDA No 2 AO PROJETO DE LEI Ng 649/96
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Fundação Helena Antipoff passa a integrar a

estrutura da Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG.
Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a
adotar as medidas necessárias para à implementação do
previsto no "caput" deste artigo.".
Sala das Reuniões, de fevereiro de 1996.
Dinis Pinheiro
Justificação: A reforma do Estado deve maximizar o

aproveitamento da estrutura existente, eliminando despesas,
com a extinção de cargos desnecessários, e priorizando a
qualidade. Tal reforma passa, sem dúvida, pela obediência
aos princípios democráticos, em especial ao principio dos
direitos adquiridos pela instituição, que, em 1955, foi
criada pela insigne mestra Helena Antipoff, com o objetivo
de ser o Instituto Superior de Educação Rural do Estado de
Minas Gerais - ISER -, com o apoio da SEMG e do MEC. Agora,
com a reforma que, certamente, marcará a administração
Eduardo Azeredo, é chegado o imomento de fazer justiça aos
idealizadores e realizadores da obra, de projeção
Internacional (UNESCO), mas, acima de tudo, de fazer justiça
ao povo mineiro e, com destaque, ao povo ibiritense, que
merecem melhores condições de educação, verdadeira garantia
do desenvolvimento e do progresso de um povo.
Em vista do exposto, aguardamos a aprovação da nossa

proposta.
SUBSTITUTIVO No 2 AO PROJETO DE LEI No 650/96

Cria o Fundo de Assistência Judiciária - FAJ - e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica criado o Fundo de Assistência Judiciária -
FAJ -, com o objetivo de:
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assistencial; -
II - custear ações públicas e assistência judiciária;
III - repassar recursos para o Fundo Penitenciário

Estadual
IV - construir, manter, conservar e reparar prédio de

Fórum.
Art. 2ç - Constituirá receita do Fundo o acréscimo de 20%
(vinte por cento) calculado sobre o total das custas
judiciais e dos emolumentos por atos extrajudiciais,
lançados em livros de nota e livros de registros públicos.
Art. 3 - Poderão ser beneficiários dos recursos do Fundo,

distribuídos conforme os seguintes percentuais:
- 33,0% (trinta e três por cento) para o custeio da

Defensoria Pública;
II - 36,5% (trinta e seis inteiros e cinco décimos por

cento) para o Fundo Penitenciário Estadual
III - 11,0% (onze por cento) para a construção, a

manutenção, a conservação e a reparação de prédio de Fórum;
IV - 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento) para a

Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais;
V - 3,0% (três por cento) para a Associação dos Magistrados

Mineiros - AMAGIS -;
VI - 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) para a
Associação dos Serventuários da Justiça;
VII - 3,04A (três por cento) para a Associação Mineira do

Ministério Público;
VIII - 1,0% (um por cento) para a Associação dos Juizes de
Paz do Estado de Minas Gerais;
IX - 0,5% (cinco décimos por cento) para o Instituto dos

Advogados de Minas Gerais;
X - 0,5% (cinco décimos por cento) para a Associação dos
Advogados de Minas Gerais;
XI - 1,0% (um por cento) para o Sindicato dos Servidores da
Justiça Remunerada de 1s3 Instância de Minas Gerais - SERJUS-
MG -;
XII - 0,5% (cinco décimos por cento) para o Sindicato dos
Servidores da Justiça remunerada de 22 Instância - SINJUS-
MG.
Parágrafo único - As entidades civis beneficiárias dos
recursos previstos nesta lei ficam obrigadas a aplicá-los
exclusivamente em planos de assistência á saúde de seus
associados, quando o percentual previsto neste artigo
exceder a 1% (um por cento), ou em atividades de natureza
cultural, quando o percentual for inferior ou igual a 1% (um
por cento).
Art. 4Q - O FAJ terá como gestor o Banco de Desenvolvimento
de Minas Gerais S.A. - BDMG - e como agente financeiro o
Banco do Estado de Minas Gerais - 8EMGE.
§ 1Q - O agente financeiro terá o prazo de 5 (cinco) dias
úteis, contados do recebimento dos recursos, para repassã-
los às entidades beneficiárias.
§ QQ - O agente financeiro não fará jus a nenhum tipo de

remuneração pelos serviços prestados.
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Art. 5 - Compõem o grupo coordenador a que se refere o
art. 4Q da Lei Complementar flQ 27, de 1993:

- 1 (um) representante da Secretaria de EStado da
Fazenda;
II - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do

Planejamento e Coordenação Geral
III - 1 (um) representante do BEMGE e do BDMG;
IV - 1 (um) representante do Tribunal de Justiça do Estado

de Minas Gerais;
V - 1 (um) representante da Secretaria da Justiça;
VI - 1 (um) representante de cada entidade civil
beneficiária do Fundo.
Art. e - Os demonstrativos financeiros do FAJ obedecerão
ao disposto na Lei Federal nQ 4.320, de 17 de março de 1964,
e ás normas gerais e especificas do Tribunal de Contas do
Estado.
Art. 7Q - Serão revistos pelo Poder Executivo, no prazo de
360 (trezentos e sessenta) dias, contados da publicação
desta lei, os critérios de distribuição dos recursos deste
Fundo destinados a entidades civis.
Art. 8g - O Poder Executivo expedirá, em 60 (sessenta)
dias, o regulamento do FAJ.
Art. gQ Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente o art. 40 da Lei ng 7.399, de l Q de dezembro
de 1978, e suas posteriores alterações.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 1996.
Marcos Helênio
Justificação: O objetivo deste substitutivo é regulamentar

o Fundo de Assistência Judiciária, adaptando-o ás exigências
e os requisitos da Lei Complementar nQ 27, de 1993.
Ressalte-se que não foram feitas alterações no conteúdo da
proposta contida no Substitutivo np 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com relação às entidades
beneficiárias e ao percentual de participação no Fundo.
Busca-se, mais precisamente, dar forma jurídica ao FAJ, o
que é imperativo á sua existência legal, possibilitando o
repasse dos recursos às entidades que rioje dele se
beneficiam.
Tanto a fiscalização quanto a forma de repasse dos recursos
estão sendo contempladas, e a existência do coordenador é
garantia da transparência da distribuição dessa verba.
Pelos motivos expostos, contamos com a aprovação deste

substitutivo.
EMENDAS AO PROJETO DE LEI No 650196

EMENDA NO 7
Dêem-se as seguintes redações aos arts. lQ, 2Q e 3Q do

Projeto de Lei ng 650/96:
"Art l Q - O caput do art. 40 da Lei ng 7.399, de 1978,

passa a ter a seguinte redação:
Art. 40 - O valor total das custas será acrescido de um

percentual de 20% (vinte por cento) para atender ao
estipulado no f lp.



569
 

Li

Art. 2Q - O 2g do art. 40 da Lei flQ 7.399, de 1978, passa
a ter a seguinte redação: -
"Art. 40 - ...................................
2 - O Auxiliar de Justiça recolherá o percentual fixado

no "caput" deste artigo, em estabelecimento bancário, no
prazo máximo de 7 (sete) dias.'.
Art. 3Q - O Valor de Referência - VR -, previsto na Lei nQ
7.399, de 1978, vale R$55,00 (cinqüenta e cinco reais).
Sala das Reuniões, de de 1996.
Dinis Pinheiro
Justificação: O projeto de lei do Executivo ficou

dissonante do caput" do art. 40 da Lei nQ 7.399, havendo a
necessidade de adequá-lo para redação própria. Acrescente-se
ao alegado que a destinação dos recursos não é mais questão
de natureza previdencial
Permite a emenda também contemporizar o previsto na

Constituição Federal no tocante a serventias extrajudiciais.
Por ser assunto de natureza correlata, fixa-se o Valor de
Referência, pondo-se fim à discórdia reinante quanto ao
Decreto nQ 32.370, de 1990, e, também, a disputas judiciais.

EMENDA Np 8
Dê-se ao art. lQ a seguinte redação:
"Art. lQ - O # 1Q do art. 40 da Lei ng 7.399, de 1g de

dezembro de 1978, passa a ter a seguinte redação:
'Art. 40 - ...................................

1 Q - . . .....................................- 12% (doze por cento) para a Caixa de Assistência dos
Advogados de Minas Gerais:
II - 2% (dois por cento) para a Associação dos Magistrados

Mineiros;
III - 2% (dois por cento) para a Associação do Ministério

Público;
IV - 10% (dez por cento) para construção, manutenção,

conservação e reparação de prédios de fórum;
V - 2% (dois por cento) para a Associação dos Serventuários

da Justiça;
VI - 35% (trinta e cinco por cento) para o custeio de ações
públicas e assistência judiciária;
VII - 1% (um por cento) para a Associação dos Juizes de Paz

do Estado de Minas;
VIII - 35% (trinta e cinco por cento) para o Fundo
Penitenciário Estadual.
IX - i% (um por cento) para o Instituto dos Advogados de

Minas Gerais.".'.
Sala das Reuniões, 20 de março de 1996.
Ronaldo Vasconcellos

EMENDA No 9
Dê-se ao art. lQ a seguinte redação:
"Art. l - O art. 40 da Lei nQ 7.399, de 1Q de dezembro de
1978, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 40 - Ao valor total das custas e ao valor dos

emolumentos por atos extra-judiciais, lançadosem livros de
notas e em livros de registros públicos, será acrescido um
percentual de 20% (vinte por cento), a ser utilizado em



570

custeio de ações públicas e assistência judiciária, pelo
Fundo Penitenciário Estadual e em construção, manutenção,
conservação e reparação de prédios de Fórum e encargos de
natureza previdencial e assistencial.

- Os recursos a que se refere este artigo serão
distribuídos conforme os seguintes percentuais no exercício
de 1996:

- 11,0% (onze por cento) para construção, manutenção,
conservação e reparação de prédios de Fórum;
II - 33,0% (trinta e três por cento) para a Defensoria

Pública, assistência judiciária e custeio de ações públicas;
III - 36,5% (trinta e seis Inteiros e cinco décimos por

cento) para o Fundo Penitenciário Estadual
IV - 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento) para a

Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais;
V - 3,0% (três por cento) para a Associação dos Magistrados

Mineiros;
VI - 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) para a

Associação dos Serventuários da Justiça;
VII - 3.0% (três por cento) para a Associação Mineira do

Ministério Público;
VIII - 1,0% (um por cento) para a Associação dos Juizes de
Paz do Estado de Minas Gerais;
IX - 0,5% (cinco décimos por cento) para o instituto dos

Advogados de Minas Gerais;
X - 0,5% (cinco décimos por cento) para a Associação dos

Advogados de Minas Gerais;
XI - 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) para o
Sindicato dos Servidores da Justiça Remunerada de 1
Instância de Minas Gerais.

2 - Os percentuais constantes nos incisos IV, V, VI,
VII, IX, X e XI do lQ serão reduzidos em 50% (cinqüenta
por cento) em 1997.
§ 3Q - A partir de 1998, os percentuais constantes nos
incisos IV, V, VI, VII, IX, X e XI do § l Q serão iguais a 0%
(zero por cento).
# 4Q - As sobras de recursos oriundas das reduções
previstas nos fl 2Q e 3Q serão distribuídas
proporcionalmente para as iniciativas e os órgãos previstos
nos incisos 1, II e III do § l.
# SQ - O percentual constante no inciso VIII do #

continuará em vigor enquanto os Juizes de Paz trabalharem de
forma não remunerada.".".
Sala das Reuniões, 28 de março de 1996.
João Batista de Oliveira

EMENDA NO 10
Acrescente-se onde convier:
Art. . . . - Os recursos provenientes das multas impostas

pelo Juizado Especial Criminal de Pequenas Causas, nos
termos da Lei ng 9.099, de 26 de setembro de 1995, terão a
seguinte destinação:

- 50% (cinqüenta por cento) para o Fundo Estadual da
Criança e do Adolescente;
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II - 50% (cinqüenta por cento) para o Fundo Municipal da

Criança e do Adolescente do município em que ocorreu a
infração penal.
Parágrafo único - Inexistindo o Fundo Municipal a que se
refere o inciso II deste artigo, os recursos serão
destinados na totalidade para o Fundo Estadual da Criança e
do Adolescente.".
Sala das Reuniões, de de 1996.
João Leite
Justificação: Os Conselhos Tutelares da Criança e do

Adolescente, embora criados em decorrência da abnegação e do
denodo dos membros da sociedade, têm funcionado
precariamente em diversos municípios, exatamente pela falta
de recursos para desenvolvimento das atividades afins.

EMENDA No 11
Dê-se ao art. lQ a seguinte redação:
'Art l Q - O art. 40 da Lei nQ 7.399, de lQ de dezembro de

1978, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 40 - O valor total das custas e o valor dos

emolumentos por atos extrajudiciais, lançados em livros de
notas e em livros de registros públicos, serão acrescidos de
um percentual de 20% (vinte por cento), a ser utilizado em
custeio de ações públicas, assistência judiciária e
Defensoria Pública, pelo Fundo Penitenciário Estadual;
construção, manutenção, conservação e reparação de prédios
de fórum e encargos de natureza previdencial e assistenciaL
§ l - Os recursos a que se refere este artigo serão

distribuídos conforme os seguintes percentuais:
- 11,0% (onze por cento) para construção, manutenção,

conservação e reparação de prédios de Fórum;
II - 32,0% (trinta e dois por cento) para Custeio de Ações

Públicas, Assistência Judiciária e Defensoria Pública;
III - 35,0% (trinta e cinco por cento) para o Fundo

Penitenciário Estadual
IV - 10,0% (dez por cento) para a Caixa de Assistência dos

Advogados de Minas Gerais;
V - 3,0% (três por cento) para a Associação dos Magistrados

Mineiros;
VI - 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) para a

Associação dos Serventuários da Justiça;
VII - 3,0% (três por cento) para a Associação Mineira do
Ministério Público;
VIII - 1,0% (um por cento) para a Associação dos Juizes de
Paz do Estado de Minas Gerais;
IX - 1,0% (um por cento) para o Instituto dos Advogados de

Minas Gerais;
X - 1,0% (um por cento) para a Associação dos Advogados de
Minas Gerais;
XI - 1.5% (um inteiro e cinco décimos por cento) para o
Sindicato dos Servidores da Justiça Remunerada de 1
Instância de Minas Gerais.'.".
Sala das Reuniões, de abril de 1996.
Bonifácio Mourão

EMENDA NO 12
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Dê-se nova redação ao inciso XI e acrescente-se o incisc
XII ao § lQ do art. 40 do Substitutivo nQ 1 ao Projeto de
Lei nQ 650/96:
"Art. 40 - ...................................
XI - 1,4% (um inteiro e quatro décimos por cento) para o
Sindicato dos Servidores da Justiça Remunerada de la
Instância de Minas Gerais.
XII - 0,1% (um décimo por cento) para o Sindicato dos
Servidores da Justiça de 2a Instância do Estado de Minas
Gerais.".
Sala das Reuniões, 11 de abril de 1996.
Elbe Brandão
Justificação: A entidade intitulada SERJUSMIG não
representa todos os servidores da Justiça do Estado de Minas
Gerais. O Sindicato dos Servidores de 2a Instância de Minas
Gerais - SINJUS-MG - não faz parte do SERJUSMIG, por isso
pleiteia a parcela da verba a que teria direito para
assistir os seus associados.
Informo que a mudança de estatuto do SERJUSMIG está
impugnada em Brasilia e na justiça estadual.
Dessa forma, com a divisão da verba oriunda do Fundo
Judiciário, a la e a 2a Instâncias seriam beneficiadas sem
prejuizo para qualquer das partes.

EMENDA Ng 13
Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao artigo
acrescentado pela Emenda nQ 1 ao Substitutivo nQ 1 ao
Projeto de Lei nQ 650/96:
"Art . ... - ...................................
Parágrafo único - Excetuam-se do disposto neste artigo os

valores das multas decorrentes de condenação pecuniária nos
Juizados Especiais Civis e Criminais do Estado, os quais
serão revertidos aos cofres do Tribunal de Justiça para uso
exclusivo nesses Juizados.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 1996.
Bonifácio Mourão
Justificação: Uma de nossas maiores esperanças na
distribuição da justiça é a implantação e a implementação
efetiva dos Juizados Especiais Civis e Criminais pela
celeridade que trarão ao Poder Judiciário, que realmente
poderá administrar a Justiça - porque Justiça tardia é
falha. Precisamos destinar ao Tribunal de Justiça recursos
financeiros para que esse serviço não demore a ser
implantado em todas as comarcas de nosso Estado. A previsão
legal decorre do art. 76 da Lei Federal nQ 9.099, de
26/9/95.

ENCERRAMENTO
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, e para a extraordinária também de
hoje, às 20 floras, nos termos do edital de convocação-
Levanta-se a reunião.
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ATA DA 959 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 17 DE ABRIL DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Wanderley
Avi la

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): Za Fase; Palavras do Sr. Presidente -
Discussão e votação de proposições: Requerimento do Deputado
Gilmar Machado; aprovação - Votação, em turno único, do
Projeto de Lei nQ 649/96; designação de relator; emissão de
parecer; discurso da Deputada Maria José Haueisen; votação
do Substitutivo ng 1, salvo emendas; aprovação; votação da
Emenda nQ 1; aprovação; votação da Emenda nQ 2; rejeição -
Votação, em turno único, do Projeto de Lei nQ 651/96;
aprovação - Votação, em turno único, dos Vetos Parciais às
Proposições de Lei ns 12.828 e 12.845; manutenção -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem a esta reunião os seguintes Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Avila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rémolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ibrahim Jacob - Antônio Júlio - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson Adauto -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão -
Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon
Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Elbe Brandão - 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
Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Marcelo Cecé - Marcelo
Gonçalves - Marco Régis - 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
Trôpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 20h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, 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.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
2a Fase
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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'1a fase.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência Informa ao Plenário que fez retirar da pauta
desta reunião os Projetos de Lei ns 639 e 648/96, em
virtude de sua aprovação na reunião extraordinária realizada
ontem, à noite, bem como o Projeto de Lei nQ 650/96, que foi
aprovado na reunião ordinária deliberativa realizada hoje, à
tarde.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Gilmar Machado, solicitando alteração na pauta desta
reunião, de modo que o Veto Total à Proposição de Lei n
12.844 seja apreciado após o veto à Proposição de Lei n
12.901. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Votação, em turno único, do Projeto de Lei flQ 649/96, do
Governador do Estado, que dá nova redação ao art. 11 da Lei
nQ 11.517, de 13/7/94, que organiza a Universidade Estadual
de Montes Claros (nomeação do Reitor e do Vice-Reitor pelo
Governador do Estado). A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda nQ 1, que
apresenta. A Comissão de Educação opina pela sua aprovação
com a Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação na forma do
Substitutivo nQ 1, que apresenta. A Presidência lembra ao
Plenário que, nos termos do art. 276 do Regimento Interno,
declarou encerrada a discussão do referido projeto na
reunião extraordinária realizada hoje, de manhã. Informa,
também, que, no decorrer da discussão, foi apresentada
emenda ao projeto, de autoria do Deputado Dinis Pinheiro, a
qual recebeu o nQ 2. A Presidência, nos termos do art. 223
do Regimento Interno, designa relator da matéria o Deputado
Péricles Ferreira e indaga a ele se se encontra em condições
de emitir parecer sobre a emenda ou se fará uso do prazo
regimental. Com a palavra, o Deputado Péricles Ferreira,
para relatar a Emenda nQ 2.

Emissão de Parecer
O Deputado Péricles Ferreira - (- Lê:)
"PARECER SOBRE A EMENDA Plg 2 APRESENTADA EM PLENÁRIO AO

PROJETO DE LEI No 649/96
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, a emenda em epígrafe
propõe seja incluída na estrutura organizacional da
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - a Fundação
Helena Antipoff.
Recebida pela Mesa da Assembléia, deve a emenda receber

parecer, na forma regimental.
Fundamentação

A UEMG é regida pela Lei ng 11.539, de 22/7/94, que
estabelece condições para a incorporação de unidades à
estrutura da entidade, relacionando, ao mesmo tempo, as
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instituições de ensino superior que deverão ser priorizadas
nesse processo.
Supõe-se, portanto, a existência de critérios estabelecidos
a partir de estudos tecnicamente realizados para que se
promova a inclusão de novos órgãos.
De sua parte, a UEMG, como autarquia de regime especial,

dispõe de autonomia para decidir sobre a conveniência ou não
de se ampliar sua área de atuação. No estágio atual em que
se encontra a Universidade, em que á comprovada escassez de
recursos financeiros acrescenta-se a necessidade de se
consolidar o modelo instituído, qualquer interferência
externa atribuindo à instituição novas responsabilidades sem
a correspondente indicação de fontes de recursos e de
critérios técnicos para se proceder a novas absorções
afigura-se-nos ser uma medida inoportuna e inconveniente.
Ainda que se deva reconhecer o mérito da proposição, que
revela a preocupação do autor com a Fundação Helena
Antipoff, educandário de elevada tradição na educação rural
do Estado, sentimo-nos no dever de rejeitar a matéria.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela rejeição da Emenda nQ 2 ao

Projeto de Lei nQ 649/96."
O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a

palavra, a Deputada Maria José Haueisen.
A Deputada Marta José Haueisen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, pessoas presentes nas galerias, estamos aqui para
encaminhar a votação de um projeto do Governador do Estado,
que apresenta problemas sérios e que desrespeita a
democracia. Em discussão nas Comissões, o texto do projeto
sofreu alterações. Embora não seja ainda o texto ideal, já
vemos nele uma melhora acentuada no que diz respeito ao
processo democrático.
Quero me reportar à época em que as diretoras de escolas
eram postas e depostas pelos Deputados. Era a ingerência
politico-partidária na educação. Engraçado que, naquela
época, falava-se que não se deve fazer política na escola,
mas a escola era, entretanto, o local da politicagem, onde
os Deputados mandavam e desmandavam. E nós contestamos isso,
dizendo que a escola - seja a elementar, a de 2Q grau ou a
superior - é o local da política, o local onde se forma o
cidadão, onde se descobre como lutar pelo bem-estar da
p61 is. E o projeto do Governador que aqui chegou nos mostra,
e bem, que a evolução da democracia nessa linha também
aparece.
A UNIMONTES, universidade do nordeste mineiro, estabelece,

ainda hoje, que a escolha do Reitor e do Vice-Reitor é feita
pelo quadro de pessoal da autarquia, indicados numa lista
sêxtupla pelo Colégio Eleitoral. Isto é, o Colégio Eleitoral
escolhe, ainda hoje, numa lista, aqueles seis nomes que são
enviados ao Governador. E o Governador tira dali aqueles que
lhe interessam para serem o Reitor e o Vice-Reitor. No
projeto, o próprio Governador apresenta um avanço, propondo
que a escolha seja feita pelo colégio eleitoral, numa
escolha indireta, ainda, numa lista sêxtupla, mas só entre
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professores. E ai há um porém: determina que sejam
professores do quadro especiale que tenham cinco anos de
efetivo exercício. Sentimos aqui um pequeno avanço: continua
a lista séxtupla, a eleição indireta - a escolha é feita
pelo colégio eleitoral - só entre professores, o que é
átimo, para que ninguém seja apanhado fora da escola, fora
da universidade, para ser Reitor - mas há um casuismo: que
seja do quadro especial e que tenha cinco anos de efetivo
exercido na escola.
Ora, sabe-se que nem todas as escolas têm candidatos aptos

entre os do quadro especial e parece-me que esse é o caso da
UNIMONTES. Ao discutir-se, ao observar-se, ao analisar-se o
projeto do Governador, foi apresentado um substitutivo, que
mostrou um avanço muito grande. Ele propunha eleição direta,
isto é, eleição pelos professores, com a participação do
alunato e dos serviçais da universidade. Ainda que essas
pessoas escolhidas como candidatas estejam no meio de
professores, para evitar que aquelas que nada têm a ver com
a educação ou com a universidade se candidatem, foi
estabelecida a necessidade de mais de cinco anos de
trabalho. Consideramos isso justo, pois ê bom que quem vá
ser Reitor ou Vice-Reitor tenha conhecimento da
universidade, sabendo como se desenrolam os seus trabalhos.
Entretanto, esse substitutivo, que nos parece o melhor,
porque propõe eleição direta, que não depende da
interferência do Governador - e não me refiro ao Governador
x ou ao y, mas a qualquer Governador -, mas sim da escolha
do corpo docente, infelizmente foi substituído por outro que
propõe uma lista tríplice, ou seja, três candidatos. De uma
certa maneira, há um avanço com relação ao projeto do
Governador, porque reduz de seis para três o número de
candidatos. Assim, o Governador escolherá entre os três
candidatos mais votados pelas pessoas da escola e pelos
professores.
Estamos vendo que o que temos aqui não é perfeito, nem
ideal, mas, se nos lembrarmos dos mandos e desmandos dos
Deputados nas escolas em geral, estaremos vendo que a
democracia avança e, quem sabe um dia, chegaremos não à
perfeição, porque a democracia é um valor absoluto, mas a um
resultado melhor do que temos hoje. Muito obrigada.
O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nQ 1, salvo
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do
Substitutivo flQ 1, a Presidência declara prejudicada a
Emenda nQ 1 da Comissão de Justiça Em votação, a Emenda n
2, que recebeu parecer pela rejeição Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitada.
Fica, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei
nQ 649/96, na forma do Substitutivo nQ 1. A Comissão de
Redação.
Votação, em turno único, do Projeto de Lei nQ 651/96, do
Governador do Estado, que altera dispositivos da Lei n
11.402, de 14/1/94 (inclui, no art. 6Q da referida lei, a
Secretaria da Segurança Pública como órgão responsável pela
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apresentação de projetos de construção, reforma e ampliação
de estabelecimentos penais.). A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam
pela sua aprovação. A Presidência lembra ao Plenário que,
nos termos do art. 176 do Regimento Interno, declarou
encerrada a discussão do projeto de lei, na reunião de hoje,
pela manhã. Em votação, o projeto. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado A
Comissão de Redação.
Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de
Lei ng 12.828, que cria cargos no Quadro de Servidores da
Justiça de la Instância e dá outras providências. A Comissão
Especial opina pela rejeição do veto ao art. Sg e seu
parágrafo único e ao art. 4 . Em votação, o veto. A
Presidência vai submeter a matéria a votação por escrutínio
secreto, nos termos do art. 234 do Regimento Interno. Antes,
porém, lembra ao Plenário que os Deputados que desejarem
manter o veto deverão votar "sim', e os que desejarem
rejeitá-lo deverão votar "não'. Resumindo: "sim' mantém o
veto e "não' rejeita o veto. Convido para atuarem como
escrutinadores os Deputados Mauri Torres, representante do
Vale do Aço e do PMDB, e Sebastião Helvécio, representante
da Zona da Mata e do PP. Solicito ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados Com a palavra, o Sr
Secretário, para proceder à chamada.
O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Alolse) - (- Faz a

chamada.
- Depositam seus votos na urna os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Rérnolo Aloise - Ibrahim Jacob - Antônio Júlio -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Eilac Pinto - Bonifácio Mourão -
Carlos Murta - Clêuber Carneiro - Dimas Rodrigues - Djalma
Diniz - Elbe Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo
Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Hely Tarquinio - Ivo José - Jairo Ataide - João
Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Maria Barros - Kemil Kumaira -
Marcelo Cecé - Marco Rêgis - 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 - Toninilo Zeitune - Wilson Trôpia.
O Sr. Presidente - Votaram 52 Deputados. Recomendo aos
escrutinadores que procedam à conferência do número de
sobrecartas com o de votantes.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram 52 Deputados. Foram encontradas
na urna 52 sobrecartas. Os números conferem. Solicito aos
escrutinadores que procedam à apuração dos votos.
- Procede-se à apuração dos votos.
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O Sr. Presidente - Votaram "não" 4 Deputados; votaram sim
48 Deputados. Está mantido o Veto Parcial à Proposição de
Lei flQ 12.921. Oficie-se ao Governador do Estado.
Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de
Lei flQ 12.845, que autoriza o Poder Executivo a alienar os
imóveis que menciona de propriedade do Estado. A Comissão
Especial opina pela rejeição do veto ao art. 2Q e pela
manutenção do veto ao art. 3. Solicito aos Deputados que
ocupem seus lugares, porque o Presidente Quer fazer uma
consulta. Uma vez que não vai ser votado o parecer, e temos
dois pareceres, um pela rejeição de um artigo e outro pela
manutenção de outro artigo, o Presidente consulta o Plenário
sobre se está de acordo em que se votem os dois artigos numa
votação única. Se algum Deputado desejar que seja em
separado, o Presidente vai deferir a solicitação. Os
Deputados que concordarem com a proposta do Presidente de
uma votação única dos dois artigos, um pela rejeição, e
outro pela manutenção, permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada a proposta do Presidente, para votação
única dos dois artigos. Portanto, vamos submeter o veto aos
arts. 2Q e 3Q da Proposição de Lei nQ 12.845 à votação por
escrutínio secreto, nos termos do art. 234 do Regimento
Interno. Com a palavra, o Sr. Secretário para fazer a
chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a

chamada.)
- Depositam seus votos na urna os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Rêmolo Aloise - Ibrabim Jacob - Antônio Júlio -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão -
Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dimas
Rodrigues - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Francisco Ramalho
- Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Hely Tarquinio - Irani Barbosa - Ivo José -
Jairo Ataíde - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique -
José Maria Sarros - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças -
Marcelo Cecé - Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres -
Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo
Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto
- Romeu Queiroz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wilson Trópia.
O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que
procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes-
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram 57 Deputados; foram encontradas

na urna 57 sobrecartas. Os números conferem.
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - A Presidência
solicita aos escrutinadores que procedam á apuração dos
votos.
- Procede-se à apuração dos votos
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O Sr. Presidente - Votaram "sim" 54 Deputados; votaram
não 3 Deputados. Está mantido o Veto Parcial à Proposição
de Lei flQ 12.845. Oficie-se ao Governador do Estado.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de"quorum" para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando os Deputados para a
extraordinária de amanhã, dia 18, ás 9 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a ordinária deliberativa, na
mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 969 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 18 DE ABRIL DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e
Wanderley Ávila

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE: Ata - Za
PARTE (ORDEM DO DIA): 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Discussão e votação de proposições; Requerimento do Deputado
Gilmar Machado; aprovação - Votação, em turno único, do Veto
Parcial á Proposição de Lei nQ 12.858; votação do veto ao
' caput " do art. 4Q e seu 1; rejeição; votação do veto ao
2ç do art. 4Q; manutenção - Votação, em turno único, do

Veto Parcial à Proposição de Lei ng 12.897; manutenção -
Votação, emturno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei
nQ 12.901; manutenção - Votação, em turno único, do Veto
Total à Proposição de Lei ng 12.844; manutenção - Discussão,
em turno único, do Projeto de Lei ng 378/95; apresentação do
Substitutivo flQ 2 e das Emendas ns 3 a 5; encerramento da
discussão - ENCERRAMENTO.

- Comparecem a esta reunião os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio
- Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio 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

o Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil Pereira -
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 - Kemil Kumaira - 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 Vasconcel los - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wilson
Trõpia.
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ABERTURA -
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - As 9hlsmin, a
lista de comparecimento registra a existência dé número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-Secretária, para proceder á leitura
da ata da reunião anterior.

ia PARTE
Ata

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

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
2a Fase

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Nos termos
do edital de convocação, a Presidência vai passar à 2g Parte
da reunião, em sua 2a Fase, uma vez Que flO há matéria a ser
apreciada na lê Fase.

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

da reunião os Projetos de Lei ngs 649 e 651/96, bem como os
vetos às Proposições de Lei ns 12.828 e 12.845, em virtude
de sua apreciação na reunião extraordinária realizada ontem
à noite.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem ã Mesa requerimento do Deputado
Gilmar Machado, em que, na forma regimental, solicita a
inversão da pauta da reunião, de modo que o Veto Total à
Proposição de Lei n.Q 12.844 seja apreciado após o Veto
Parcial à Proposição de Lei nQ 12.901. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de
Lei nç 12.858, Que altera a Lei n 11.181, de lW8/93, que.
dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores do
Ministério Público do Estado e dá outras providências. A
Comissão Especial opina pela rejeição do veto ao hcaput do
art. 4Q e seu f l Q e pela manutenção do veto ao § 2Q do art
4. A Presidência vai submeter a matéria a votação por
escrutínio secreto, nos termos do art. 234 do Regimento
Interno. Antes, porém, lembra ao Plenário que os Deputados
que quiserem manter o veto deverão votar "sim", e os que
desejarem rejeitá-lo deverão votar "não" Em votação, o veto
ao "caput do art. 4Q e seu lQ, que recebeu parecer pela
rejeição. A Presidência convida para atuarem como
escrutinadores os Deputados Carlos Murta e Arnaldo Penna.
Com a palavra, o Sra. Secretária, a fim de proceder à
chamada para votação secreta.
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a
chamada.)
- Depositam seus votos na urna os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Marta José Haueisen - Ibrahirn Jacob - Ermano
Batista - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da
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Silveira Júnior - Almir Cardoso - Anderson Adauto - Anivaldo
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Roberto -- Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bonifácio Mourão - Carlos Murta
- Carlos Pimenta - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Djalma
Diniz - Elbe Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende -
Glycon Terra Pinto - Jairo Ataide - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Henrique - Marcelo Cecé -
Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Maria Olivia - Mauri
Torres - minto Godinho - Paulo Piau - Péricles Ferreira -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune -
Wilson Trôpia.
O Sr. Presidente - Solicito aos escrutinadores que procedam

à abertura da urna e à conferência do de sobrecartas com o
número de votantes.
- Procede-se à conferência de sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 45 Deputados; foram encontradas
na urna 45 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência
solicita aos escrutinadores que procedam à apuração dos
votos.
- Procede-se à apuração.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 2 Deputados; votaram "não"

43 Deputados. Portanto, está rejeitado o veto ao "ca put" do
art. 4g e seu l. A promulgação.
Em votação, o veto ao f 2g do art. 4p, que recebeu parecer
pela manutenção. A Presidência vai submeter a matéria a
votação por escrutinio secreto. Com a palavra, a Sra.
Secretária, para proceder à chamada dos Deputados
A Sra. Secretária (Deputada Marta José Haueisen) - (- Faz a
chamada.
- Depositam seus votos na urna os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano
Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Alalmar Silva -
Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio
- Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna -
Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Dilzon Melo - Dimas
Rodrigues - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Francisco Ramalho
- Geraldo Rezende - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto -
Jairo Atairie - José Henrique - Kemil Kumaira - Marcelo Cecé
- Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Maria Olivia - Mauri
Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau -
Péricles Ferreira - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo -
Toninho Zeitune - Wilson Trópia
O Sr. Presidente - Solicito aos escrutinadores que procedam

à abertura da urna e à conferência do número de votantes com
o de sobrecartas.
- Procede-se à verificação.
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.
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- Procede-se à apuração.
o Sr. Presidente - Votaram 'sim' 42 Deputados;votaram
"não" 5 Deputados. Portanto, está mantido o veto ao 2Q do
art. 4. Oficie-se ao Governador do Estado.
Votação, em turno único, do 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 dá outras providências. A Comissão Especial opina pela
manutenção do veto ao art. 4Q. Em votação, o veto. Com a
palavra, a Sra. Secretária, para proceder à chamada dos
Deputados.
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a

chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
Agostinho Patrús - Sebastião Navarro Vieira - Maria José
Haueisen - Jbrahim Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo
Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Murta -
Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Francisco
Ramalho - Gilmar Machado - José Henrique - Kemil Kumaira -
Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Maria Olivia - Mauri
Torres - minto Godinho - Paulo Piau - Péricles Ferreira -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune -
Wilson Trópia.
O Sr. Presidente - Solicito aos escrutinadores que procedam
à abertura da urna e à conferência do de sobrecartas com o
número de votantes.
- Procede-se á conferência.
O Sr. Presidente - Votaram 39 Deputados e 9 estão nas
comissões. A Presidência solicita aos escrutinadores que
procedam à apuração dos votos.
- Procede-se à apuração.
O Sr. Presidente - Votaram 'sim" 36 Deputados; votaram
'não' 3 Deputados; estão nas comissões 9 Deputados.
Portanto, está mantido o veto à Proposição de Lei nQ 12.897.
Oficie-se ao Governador do Estado.
Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de
Lei ng 12.901, que dispõe sobre estágio para estudantes em
órgão e entidade da administração pública. A Comissão
Especial opina pela manutenção do veto ao parágrafo único do
art. 2Q. Em votação, o veto. Com a palavra, a Sra.
Secretária, para proceder à chamada dos Deputados.
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a
chamada.)
- Depositam seus votos na urna os Deputados:
Agostinho Patrús - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley

Avila - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista
- Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Roberto -
Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos



Murta - Cléuber Carneiro - Djalma Diniz - Elbe Brandão -
Francisco Ramalho - Gilmar Machado - Jairo Ataide - José
Henrique - Kemil Kurnaira - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves
- Maria Olivia - Mauri Torres - Olinto Godinho - Paulo Piau
- Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcel los - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune -
Wilson Trôpia.
O Sr. Presidente - Votaram 40 Deputados. Recomendo aos
escrutinadores que procedam ã abertura da urna e à
conferência do número de sobrecartas com o de votantes.
- Procede-se ã conferência.
O Sr. Presidente - Os números conferem. Solicito aos

escrutinadores que procedam ã apuração dos votos.
- Procede-se á apuração.
O Sr. Presidente - Votaram 'sim 35 Deputados; votaram
"não" 5 Deputados. Portanto, está mantido o veto ao
parágrafo único do art. 2g da Proposição de Lei nQ 12.901.
Oficie-se ao Sr. Governador do Estado.
Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei
nQ 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 n
9.586, de 6/6/88 (dispensa do pagamento do IPVÂ para
veículos automotores com mais de 12 anos de fabricação). A
Comissão Especial opina pela manutenção do veto. Em votação,
o veto. Para encaminhá-la, com a palavra, o Deputado Gilmar
Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Obrigado, Sr. Presidente. Sr.
Presidente, senhores, Srs. Deputadas, Srs. Deputados,
gostaríamos apenas de fazer uma observação. Por ocasião do
envio da mensagem que impunha o veto a esse projeto de lei,
o Governador apresentou um argumento que não tem
sustentação. A avaliação que ele fez é que o Estado terá
problemas com a diminuição da receita. Pelas contas que
fizemos, o índice de perda, no caso do UVA, fica em torno
de 0,5%. Além disso, quase todos os Estados do Brasil já
adotam 12 anos, e não mais 15, como era anteriormente.
Sendo assim, montamos esse projeto. Minas Gerais será o
último Estado a mudar, quanto a esse as pecto. Então, não
vemos sentido em não mudar, já que essa perda, no cômputo da
receita geral, não chega a 0.2%. O beneficio que se vai ter
é muito maior do que a manutenção desse custo.
Portanto, pedimos a rejeição desse veto e contamos, para

tanto, com a colaboração dos Deputados. Muito obrigado, Sr.
Presidente.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Com  a
palavra, o Sr. Secretário, para proceder á chamada dos
Deputados.
O Sr. Secretário (Deputado Rênlolo Aloise) - (- Faz a

chamada.
- Depositam seus votos na urna os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro

Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim .Jacob
- Ermano Batista - Âilton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto
Pinto Coelho - Almir Cardoso - Álvaro Antônio - Anivaldo
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Coelho - Antônio Andrade - Arnaldo Penna - Bilac Pinto -
Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Angelo - Francisco
Ramalho - Gilmar Machado - Ivair Nogueira - JairoAtaide -
João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Braga - José Henrique - Remil Kumaira - Marcelo Gonçalves -
Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles
Ferreira - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho
Zeitune - Wilson Trôpia.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita aos
escrutinadores que procedam à abertura da urna, para
conferência do número de sobrecartas com o de votantes.
- Procede-se à conferência.
O Sr. Presidente - Votaram 45 Deputados; foram encontradas
na urna 45 sobrecartas. Os números conferem. Solicito aos
escrutinadores que procedam à apuração dos votos.
- Procede-se à apuração-
0 Sr. Presidente - Votaram sim 40 Deputados; votaram
não 5 Deputados. Portanto, está mantido o Veto Total à
Proposição de Lei nQ 12.844. Oficie-se ao Governador do
Estado.
Discussão, em IQ turno, do Projeto de Lei nQ 378/95, do
Deputado José Bonifácio, que autoriza o Poder Executivo a
ceder em regime de comodato cadeiras cativas aos clubes
mineiros Que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n
1, que apresenta. A Comissão de Educação opina por sua
aprovação na forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão de
Justiça, com as Emendas nçs 1 e 2, que apresenta. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação na forma
do Substitutivo nQ 1. da Comissão de Justiça, com as Emendas
nQs 1 e 2, da Comissão de Educação. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos.
- Vêm à Mesa:

SUBSTITUTIVO No 2 AO PROJETO DE LEI Pio 378195
Autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato de comodato
com o Clube Atlético Mineiro e o Cruzeiro Esporte Clube -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar

contrato de comodato das dependências do Estádio Governador
Magalhães Pinto com o Clube Atlético Mineiro e o Cruzeiro
Esporte Clube.
Art. 2Q - O prazo do contrato a que se refere o artigo

anterior não poderá ser superior a 20 (vinte) anos.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 1996.
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: A administração do referido estádio tem

trazido ônus consideráveis para o poder público.
Em que pese ao esforço para dotar as dependências do
estádio de infra-estrutura compativel com o nivel e a
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importância dos jogos ali realizados, o que ocorre, na
realidade, é sua simples manutenção, muito aquém das
necessidades
Em face do exposto, o Mineirão deixa de apresentar as

condições necessárias para que o esporte mineiro se projete,
ainda mais, no cenário nacional.
Tanto o Clube Atlético Mineiro quanto o Cruzeiro Esporte
Clube, principais agremiações esportivas mineiras, têm
interesse em manter aquela casa de espetáculos, imprimindo
profissionalismo a sua administração, de modo a
proporcionar, inclusive, lucros para a manutenção de suas
equipes.
Com certeza, a transferência da administração do estádio
para a iniciativa privada representará importante passo para
a redenção do esporte mineiro, bastante sacrificado pela
falta de verbas, que dificulta a formação de quadros
profissionais à altura das tradições mineiras.
E com esse objetivo que apresentamos o presente projeto de
lei, contando com o apoio dos pares desta Casa Legislativa
para sua aprovação.

EMENDAS AO PROJETO DE LEI No 378/95
EMENDA Np 3

Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - As 5.000 (cinco mil) novas cadeiras cativas

serão assim distribuidas:
- 2.000 (duas mil) cadeiras ao Clube Atlético Mineiro;

II - 2.000 (duas mil) cadeiras ao Cruzeiro Esporte Clube;
III - 1.000 (mil) cadeiras ao América Futebol Clube.'.
Sala das Reuniões, 10 de agosto de 1995.
Carlos Pimenta

EMENDA No 4
Acrescente-se onde convier:
Art ....- Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar

contrato de concessão de uso com os grandes clubes de
futebol - América, Atlético e Cruzeiro -, tendo por objeto a
cessão das 5.000 (cinco mil) novas cadeiras cativas que
serão instaladas no Estádio Governador Magalhães Pinto.".
Sala das Reuniões, de novembro de 1995.
Alencar da Silveira Júnior

EMENDA No 5
Acrescente-se onde convier:
"Art ....- As referidas cadeiras serão instaladas nos

lados direito e esquerdo das cadeiras cativas já existentes
no Estádio Governador Magalhães Pinto.".
Sala das Reuniões, 29 de março de 1996.
José Bonifácio
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foram apresentados ao projeto o Substitutivo n
2, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, e as Emendas ngs
3, do Deputado Carlos Pimenta, 4, do Deputado Alencar da
Silveira Júnior, e 5, do Deputado José Bonifácio. Nos termos
do 2Q do art. 195 do Regimento Interno, a Presidência vai
devolver o projeto, o substitutivo e as emendas à Comissão
de Educação, para receberem parecer.
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ENCERRAMENTO
o Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária
deliberativa de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia
já publicada. -
ATA DA lOa REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia dezesseis de abril
de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo,
Arnaldo Penna e Anivaldo Coelho, membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Miguel Martini, Geraldo Rezende,
Arnaldo Penna e Anivaldo Coelho (substituindo os dois
últimos aos Deputados Romeu Queiroz e Marcos Helênio,
respectivamente, por indicação das Bancadas do PSDB e 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 rC 734/96, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à
Fundação Marianense de Educação da Arquidiocese de Mariana.
Em seguida, solicita ao Deputado Miguel Martini que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. Devido à ausência dos
Deputados Leonidio Bouças e Glycon Terra Pinto, redistribui
aos Deputados Arnaldo Penna e Miguel Martini o mencionado
projeto, para atuarem como relatores 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 Arnaldo Penna emite parecer mediante o
qual conclui pela juridicidade, pela legalidade e pela
Constitucional idade do projeto com a Emenda nQ 1. O Deputado
Miguel Martini conclui pela aprovação do projeto com a
Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
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, 18 de abril de 1996-
Geraldo Santanna, Presidente - Bilac Pinto - Arnaldo Penna
- Leonidio Bouças - Geraldo Rezende - Alencar da Silveira
Júnior - Ajalrnar Silva - Marcos Helênio - Gilmar Machado -
Miguel Martini.
ATA DA 38a REUNIÃO DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
As dez horas e quinze minutos do dia dezessete de abril de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ivo José, Ronaldo Vasconcellos,
Antônio Roberto e Wilson Trópia, membros da Comissão
supracitada. Estão presentes também os Deputados Almir
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Cardoso e Elbe Brandão. 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 Deputados presentes.
A reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta
e ouvir diversos representantes de entidades civis, em
audiência pública, sobre problemas enfrentados pela
comunidade do Distrito de Tejuco. no Municipio de
Brumadinho, devido à exploração de minério de ferro
realizada pela empresa Mineral do Brasil. O Presidente
convida a tomar assento à mesa os Srs. Mauricio Andrés
Ribeiro, Presidente da FEAM, representando o Secretário de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Sr. José Carlos
de Carvalho; Mauricio Cravo, Diretor da ÂMDA; FUram
Vilarinho Cavalcanti, Presidente do CODEMA de Brumadinho;
Carlos Von Sperling, Consultor da empresa Mineral do Brasil,
e o jornalista Nairo Alméri, sitiante da região do Tejuco.
Registram-se, também, as presenças dos seguintes convidados:
Hiram Firmino, editor do suplemento "Momento Ecológico" do
jornal 'Estado de Minas"; Gualter Eustáquio de Oliveira
Caldas, fazendeiro da região do Tejuco; Jamir Nunes Coelho,
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos de
Ibirité; Leonardo Fares, Diretor da AMDA; Amaury Emílio de
Oliveira, Técnico Florestal do IEF; Natália Teixeira
Procuradora-Geral do Municipio de Ibirité; Luiz Lobo, do
órgão SEMADE; Antônio de Pádua Alves, Gerente do Núcleo
Metropolitano do TEF; Bruno Maia Junqueira e Eduardo Cozac,
ambos da empresa Mineral do Brasil; Marco Aurélio Machado,
Presidente da ABRACAVE; Joaquim Martins da Silva, Chefe da
Assessoria Juridica da FEAM, Caio Márcio, Técnico da FEAM, e
Geraldo Melo Correia. Presidente do Sindicato dos
Jornalistas de Minas Gerais. Com a palavra, o Deputado Almir
Cardoso, autor do requerimento que motivou os convites, para
fazer suas considerações iniciais. Ato continuo, a
Presidência passa a palavra ao Sr. Nairo Alméri, autor das
denúncias feitas contra a empresa Mineral do Brasil, e, a
seguir, aos outros membros que compõem a mesa. Abrem-se os

a debates entre os convidados e os demais participantes,
conforme consta nas notas taquigráficas. Finalizados os
debates e não havendo "quorum" regimental para a apreciação
da matéria constante na pauta, a Presidência agradece a
presença dos convidados, dos parlamentares e dos demais
participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima

o reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 18 de abril de 1996.
Ivo José, Presidente - Ronaldo Vasconceilos - Wilson

Trópia.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 471/95

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria do Deputado Arnaldo Penna, o projeto em análise

objetiva autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Senhora de Oliveira.
Publicada, 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
No âmbito jurídico e constitucional, a proposição tem
respaldo no art. 18, "caput' da Carta mineira e na Lei nQ
8.666, de 21/6/93, alterada pela Lei nQ 8.883, de 8/6/94, a
qual, no seu art 17, condiciona a alienação de bens da
administração pública à existência de interesse público
justificado. Neste caso, atende-se a tal requisito, visto
que o terreno se destinará à construção de uma praça de
esportes.
Encontrando-se o imóvel ocioso e sem destinação especifica,
nada impede que o Estado doe o terreno ao referido
município.
Além do mais, a própria Secretaria de Recursos Humanos e
Administração, em oficio enviado a esta Casa e que segue
apenso ao processo, manifestou-se favorável à medida que ora
se propõe.
Constatamos, pois, que a proposição em análise cumpre os

princípios constitucionais e legais, inexistindo óbice a sua
tramitação.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de LeinQ
471/95 na forma proposta.
Sala das Comissões, 23 de abril de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Ivair Nogueira, relator -
Arnaldo Penna - Geraldo Nascimento

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 704/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o Projeto de Lei nQ
704/96 visa declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária de Ribeirão, com sede no Município de São
Francisco.
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
A referida Associação é uma sociedade civil sem fins
lucrativos que tem por objetivo a promoção da comunidade a
que serve. Dessa forma, atua em defesa dos seus direitos,
desenvolvendo programas culturais e sociais.
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Em vista da relevância de suas atividades, consideramos

oportuno seja outorgada à instituição o titulo deciaratôrio
de utilidade pública.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei flQ 704/96 no 1Q
turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 23 de abril de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 621/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto
de lei em análise objetiva declarar de utilidade pública a
Fundação José Hilário de Souza, com sede no Município de
Belo Horizonte.
Aprovado o projeto em lQ turno, com as Emendas nQs 1 e 2,
cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria no 2Q turno, nos termos regimentais.
Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte

deste parecer.
Fundamentação

O trabalho da entidade é voltado para assistência a menores
carentes e idosos. Especificamente na área da saúde,
prioriza o atendimento a deficientes visuais. O beneficio
pretendido pela entidade é, portanto, justo e meritório,
dado o alcance social que o seu trabalho tem logrado.

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

Lei nQ 621/95 no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 23 de abril de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI NO 621/95

Declara de utilidade pública a Fundação José Hilário de
Souza, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Fundação
José Hilário de Souza, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 643/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei nQ 643/96, da Deputada Elbe Brandão,
objetiva declarar de utilidade pública o Núcleo Norte do
Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS de Minas Gerais, com sede
no Município de Montes Claros.
Aprovada a matéria no lQ turno, com a Subemenda nQ 1 á
Emenda nQ 1, cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente
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sobre o projeto no 2Q turno, em cumprimento das disposições
do Regimento Interno.
Em obediência ao que dispõe o art 196, l, do mencionado

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

Fundamentação
A referida instituição, exclusivamente humanitária e
assistencial, tem como objetivo prioritário auxiliar
portadores da Sindrome de Jmunodeficiência Adquirida.
Preocupada em prestar-lhes serviços médicos e psicológicos
constantes, dá-lhes o apoio necessário para superar a cruel
discriminação social que os marginaliza.
Pela luta e força de seus propósitos, a entidade torna-se

merecedora do titulo declaratôrio de utilidade pública
Conclusão

Em face do aduzido, sonos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 643/96 no 2o turno, na forma do vencido no ip turno.
Sala das Comissões, 23 de abril de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator

Redação do Vencido no ip Turno
PROJETO DE LEI No 643196

Declara de utilidade pública o Núcleo Norte do Grupo de
Apoio e Prevenção à AIOS de Minas Gerais, com sede no
Município de Montes Claros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
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.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. a - Revogam-se as disposições em contrário.
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ATA

ATA DA 140? REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 23 DE ABRIL DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho PatrCjs e Wanderley
Ávila

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei nos 764 a 770/96 - Requerimentos ngs 1.279 a 1.303/96 -
Requerimentos dos Deputados Miguel Martirli e Jorge Hannas -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Mauri Torres e
Maria Olivia - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Gilmar Machado, Miguel Martini, Marco Régis, Carlos Pimenta
e Geraldo Rezende - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): ia Fase:
Abertura de inscrições - Leitura de comunicações
apresentadas - Discussão e votação de pareceres: Pareceres
de Redação Fina] dos Projetos de Lei ns 636 a 638/96;
aprovação - Requerimentos: Requerimentos dos Deputados
Wilson Trópia e Miguel Martini; deferimento - Requerimento
do Deputado Jorge Hannas; aprovação - Requerimento n
991/96; aprovação; Requerimento nQ 1.011/96; aprovação na
forma do Substitutivo nQ 1 - 2a Fase: Discussão e votação de
proposições: Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n
671/96; apresentação das Emendas ns 1 a 3; encerramento da
discussão; designação de relator; emissão de parecer;
votação do projeto, salvo emendas; aprovação; votação das
Emendas ngs 1 e 2, esta na forma da Subemenda nQ 1;
aprovação; votação da Emenda nQ 3; rejeição - Discussão, em
lQ turno, do Projeto de Lei nQ 684/96; aprovação - Questão
de ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson Adauto -
Antônio Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos
Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro : Dilzon Meio -
Dirias Rodrigues - 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
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 Heiênio - Marco
Régis - Maria Ouvia - Mauri Torres - Miguei Martini -
Olinto Godinho - Paulo Schettino - Péricies Ferreira - Raul
Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcel los - Sebastião
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Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho
Zeitune - Wilson Trôpia.

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.

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

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

proposições;
PROJETO DE LEI No 764/96

Declara de utilidade pública a Central das Associações de
Bairros de Patrocínio - CAB -, com sede no Município de
Patrocínio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Central das
Associações de Bairros de Patrocínio - CAB -, com sede no
Município de Patrocínio.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
ArU s - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Romeu Queiroz
Justificação: A Central das Associações de Bairros de
Patrocínio - CAB - é uma sociedade civil sem fins
lucrativos, fundada com o objetivo de apoiar a criação de
associações de bairros, além de representá-las junto aos
órgãos públicos.
Por meio desse trabalho, a entidade tem a oportunidade de

ajudar as instituições em suas atividades e promoções. Além
de apoiar os movimentos sociais e comunitários, trabalha na
divulgação da cultura, do esporte e lazer e na proteção do
meio ambiente, como forma de preservar uma vida saudável
para os moradores da cidade e do campo.
A Central merece, assim, 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.

PROJETO DE LEI NO 765/96
Declara de utilidade pública a entidade Obras Assistenciais

Casa do Caminho, com sede no Municipio de Araxá
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a entidade
Obras Assistenciais Casa do Caminho, com sede no Município
de Araxá.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Romeu Queiroz
Justificação: A filantropia é um bem necessário, a qual,
graças às pessoas dotadas de espirito caritativo, vem se
expandindo por meio de várias entidades que a ela se
dedicam.
A entidade Obras Assistenciais Casa do Caminho vem
prestando assistência médico-odontológica a deficientes
físicos e doentes mentais acometidos de desvios
comportamentais. Fornece-lhes, também, moradia, alimentação,
vestuário e medicamentos, propiciando-lhes uma vida
compatível com a dignidade humana.
Os moradores da cidade de Araxá foram agraciados com a
instalação dessa benemérita instituição, que exerce
verdadeiro apostolado, levando solidariedade às pessoas sem
nenhum amparo.
Sua obra é meritória e de longo alcance social, pois mantém
acesa a chama do amor, representada pela adesão e pela
simpatia de todos os seus colaboradores.
Em vista de essa entidade ter o mais elevado conceito na
comunidade, pois tem realizado um trabalho admirável, por
certo terá o reconhecimento dos nobres colegas, que a
declararão 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.

PROJETO DE LEI No 766/9E
Declara de utilidade pública o Projeto Basquetebol do

Futuro - PEF -, com sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarado de utilidade pública o Projeta
Basquetebol do Futuro - PBF -, com sede no Município de Juiz
de Fora.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 16 de abril de 1996.
Sebastião Helvécio
Justificação: O Projeto Basquetebol do Futuro - PBF - é

associação civil sem fins lucrativos, com sede e foro no
Município de Juiz de Fora, fundada em 7/2/94.
A sociedade tem como finalidades precipuas desenvolver
preferencialmente a prática do basquete em todas as suas
categorias e outras modalidades esportivas, assim como
promover reuniões e diversões de caráter cívico, esportivo,
estético, social e educativo em geral.
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A diretoria do PBF é formada por pessoas idôneas que nada
recebem pelo desempenho de suas funções conforme atestado
do Juiz de Direito.
A entidade colabora efetivamente para o desenvolvimento e a
valorização do esporte pela juventude do Município de Juiz
de Fora.
Dessa forma, conto com o apoio de meus pares para a

aprovação desta proposição.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI NO 767196
Declara de utilidade pública o Abrigo João da Silva

Santarém, com sede no Município de Buritis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarado de utilidade pública o Abrigo João

da Silva Santarém, com sede no Município de Buritis.
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.
Hely Tarquinio
Justificação: Criado em 1990, o Abrigo João da Silva
Santarém é entidade sem fins lucrativos e de natureza
filantrópica, vinculada à Sociedade São Vicente de Paulo.
Trabalha em regime de internato para atender às necessidades
das pessoas carentes e inválidas, sem discriminação étnica
ou religiosa, proporcionando-lhes, gratuitamente, moradia,
alimentação, vestuário, lazer e assistência médico-
odontológica.
Conseqüentemente, a entidade cria estratégias para melhorar

as condições e a qualidade de vida dessa população sofrida.
Isso nos faz esperar a anuência dos nobres colegas 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.

PROJETO DE LEI NO 768195
Dispõe sobre a compensação do eventual recolhimento em

atraso relativo ao ICMS.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - As empresas contribuintes do ICMS, quando em
débito com o seu recolhimento, poderão abater as multas
decorrentes da sua inadimplência em eventuais créditos com o
Estado.
Art. 2p - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 1996.
Leonidio Bouças



Justificação: A proposta visa a atingir as empresas
credoras do Estado, quando lhes forem cobradas multas em
decorrência do atraso no pagamento do ICMS.
O direito do credor existe desde o instante em que se
constitui a obrigação. Basta o atraso para a multa de mora
ser devida.
Toda pessoa apresenta-se, na ordem jurídica, como ser capaz
de direitos e obrigações. Tanto a natural como a jurídica
são sujeitas a direitos e obrigações -
A relação jurídica é o vinculo entre credor e devedor,
tendo por fim um objeto. A inadimplência determina a
liberação do vinculo, o desaparecimento da obrigação.
Se houver, por parte da empresa, retardamento no
recolhimento do tributo, ela incorre em multa, fica proibida
de transacionar com o poder público e sofre uma série de
restrições em suas atividades. Tais restrições têm por
finalidade apressar o recolhimento dos tributos
Porém se o Estado é o devedor, não são propiciados à
empresa os meios para recuperar-se do dano patrimonial
derivado da impontualidade estatal para quitar suas
obrigações.
Logo, se a empresa credora deixou de receber o que havia

sido acordado entre ela e o Estado, não será justo incorrê-
la em mora, arcando com o ônus da multa moratória se não
adimplir oportunamente a sua obrigação tributária.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
196, c/c o art. 103. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI P19 769196
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de

Desenvolvimento Esportivo e Assistência Social dos Amigos de
São Sebastião do Paraíso, com sede no Município de São
Sebastião do Paraíso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária de Desenvolvimento Esportivo e Assistência
Social dos Amigos de São Sebastião do Paraíso, com sede no
Município de São Sebastião do Paraíso.
Art. Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de abril de 1996.
Rémolo Aloise
Justificação: A Associação de que se trata tem por objetivo

desenvolver atividades esportivas amadoras, de assistência
social, de educação e de cultura, além de promover a defesa
da saúde por meio da prestação de assistência médica e
odontológica a pessoas carentes.
A entidade acha-se devidamente registrada no Cartório de
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de São
Sebastião do Paraíso, funciona há mais de dois anos, os
cargos de sua direção não são remunerados e seus Diretores
são pessoas idôneas.
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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, incisó 1, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 770196
Proíbe o transporte de passageiro em pé no serviço de
transporte coletivo rodoviário intermunicipal
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1g - Fica proibido o transporte de passageiros em pé
no serviço coletivo rodoviário intermunicipal, restringindo-
se o número de passageiros à capacidade nominal do veiculo.
Art. 2Q - Será admitido o transporte de passageiros em pé,
até o limite de 1/4 (um quarto) da lotação nominal do
veiculo, nos seguintes casos:

- nas linhas em que o itinerário seja praticamente
urbanizado, apresentando intensa variação de demanda de
passageiros ao longo do dia, classificada pelo Departamento
Estadual de Estradas de Rodagem - DER-MG - como linha semi-
urbana;
II - nos casos de prestação de socorro.
Art. 3 - A empresa concessionária Ou permissionária que
infringir o disposto nos artigos anteriores sujeitar-se-á à
multa de 3.000 (três mil) vezes o coeficiente tarifário.
Art. 4 - Será aplicada multa em dobro em caso de
reincidência ocorrida na mesma linha, em cada período de 6
(seis) meses, compreendido entre janeiro e junho e entre
julho e dezembro de cada ano.
Art. s - A segunda reincidência, dentro do mesmo período
de 6 (seis) meses, será punida com a cassação da concessão
ou permissão.
Art. 6Q Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 7g - Revogam-se as disposições em contrário,

especialmente o Decreto nQ 32.656, de 14 de março de 1991.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 1996.
João Leite
Justificação: Este projeto de lei tem por finalidade
garantir a segurança dos passageiros ao serviço de
transporte coletivo rodoviário intermunicipal no Estado,
tendo em vista o dever deste de garantir a segurança pública
dos cidadãos, conforme determina o aru 144 da Constituição
Federal. O transporte coletivo rodoviário intermunicipal é
de responsabilidade do Estado, de acordo com os arts. 175,
IV, da Carta Magna, e com os arts. lo, IX e 40, III, da
Carta mineira, estando a seu cargo a concessão ou a
permissão do serviço e a adoção de medidas que melhorem a
sua qualidade e segurança. Cabe ressaltar, ainda, que a
competência para dispor sobre a matéria é do Poder
Legislativo, conforme o art. 61, XIX. da Carta mineira.
O transporte coletivo rodoviário intermunicipal é assunto
freqüente das manchetes de jornais, por causa do grande
número de acidentes que ocorrem em nosso Estado, devido a
diversos fatores que, aliados, transformam esse meio de
transporte em um dos mais inseguros.
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A medida em tela visa à proibição do transporte de
passageiros em pé como medida redutora do número de
acidentes. A capacidade nominal dos veículos é medida pela
quantidade de poltronas numeradas do ônibus, não sendo
considerado o número de viajantes em pé, O que, quando
ocorre, ultrapassa o limite de carga do veiculo, pondo em
risco a segurança do ônibus.
Excluíram-se da proibição as linhas semi-urbanas e os casos
de prestação de socorro, do mesmo modo como dispõe a
legislação federal, de acordo com o Decreto nQ 952, de
7/10/93, entendendo-se como linha semi-urbana aquela cujo
itinerário seja praticamente urbanizado, apresentando
intensa variação de demanda de passageiros ao longo do dia.
Temos certeza que, aprovado o projeto de lei, estaremos
contribuindo para a melhoria das condições do transporte
coletivo rodoviário intermunicipal em nosso Estado,
beneficiando expressiva parcela da população.
- 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.

REQUERIMENTOS
NQ 1.279/96, do Deputado Alvaro Antônio, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Padre Félix por seus 50 anos de vida sacerdotal.
NQ 1.280/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Cavalheiros do Japuré, localizada no Municipio de
Manga, por seus 14 anos de existência.
NQ 1.281/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Alexandria, localizada nesta Capital, por seus
cinco anos de existência.
NQ 1.282/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Deus, Justiça e Trabalho, localizada no Município
de Coronel Fabriciano, por seus 38 anos de existência.
Ng 1.283/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Estrela de Ouro Verde, localizada no Município de
Ouro Verde de Minas, por seus sete anos de existência.
NQ 1.284/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica união e Força, localizada no Município de Juiz de
Fora, por seus sete anos de existência.
NQ 1.285/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Obreiros da Luz, localizada no Município de
Ipatinga, por seus 14 anos de existência
NQ 1.286/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica John Bhorten, localizada nesta Capital, por seus 14
anos de existência.
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NQ 1.287/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Moral, Justiça e Verdade, localizada no Município
de Jbiá, por seus 13 anos de existência. (- Distribuídos à
Comissão de Educação.
NQ 1.288/96, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira,

solicitando seja formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG
com vistas à realização de obras de recuperação do trecho de
estrada entre os Municípios de Paraguaçu, Alfenas e Areado.
(- A Comissão de Administração Pública.)
NQ 1.289/96, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Esportes com vistas à restauração do sistema de iluminação
do Estádio Murilo Badarô, no Município de Nanuclue. (- A
Comissão de Educação.)
NQ 1.290/96, do Deputado Ivair Nogueira, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MO com vistas à
criação de uma linha de ônibus ligando o Bairro Santo
Afonso, no Município de Betim, ao Bairro Eldorado, no
Município de Contagem, perfazendo o itinerário que menciona.
(- A Comissão de Administração Pública.)
NQ 1.291/96, do Deputado Leonidio Bouças, solicitando seja

formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à adoção
de política de maior assistência às crianças portadoras de
deficiência mental.
NQ 1.292/96, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas à
construção de conjuntos habitacionais no Município de
Pedrinápol is.
NQ 1.293/96, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas à
construção de conjuntos habitacionais no Município de
Florestal
NQ 1.294/96, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas à
construção de conjuntos habitacionais no Município de
Presidente Olegário.
NQ 1.295/96, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas à
construção de conjuntos habitacionais no Município de Santa
Juliana.
NQ 1.296/96, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas à
construção de conjuntos habitacionais no Municipio de
Campina Verde.
NQ 1.297/96, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas à
construção de conjuntos Habitacionais no Município de Prata.
NQ 1.298/96, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas à
construção de conjuntos habitacionais no Município de Santa
Vitória.
NQ 1.299/96, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas à
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construção de conjuntos habitacionais no Município de
Carneirinho.
NQ 1.300/96, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas à
construção de conjuntos habitacionais no Município de Patos
de Minas.
NQ 1.301/96, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas à
construção de conjuntos habitacionais no Município de União
de Minas.
NQ 1.302/96, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas à
construção de conjuntos habitacionais no Município de
Itapajipe. (- Distribuídos à Comissão de Saúde e Ação
Social.)
No 1.303/96, do Deputado Paulo Schettino, solicitando a
transcrição nos anais da Casa dos documentos "A População
Mineira" e "Notas para a Construção de um Novo Modelo para a
Policia Civil de Minas Gerais - Subsidias Panorâmicos para
Conhecimento do Exmo. Sr. Governador Eleito Dr. Eduardo
Azeredo", elaborados pela Associação dos Delegados de
Carreira da Policia Civil de Minas Gerais. (- A Mesa da
Assembléia-)
- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos

Deputados Miguel Martini e Jorge Hannas.
COMUNICAÇOES

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados
Mauri Torres e Maria Olivia.

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

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

Deputados, o Brasil tem o rosto marcado pela dor e a
revolta. Gostaria, em nome do Movimento Evangélico
Progressista, de unir a nossa voz aos que, indignados,
clamam por justiça, ainda sabendo que ela, tardia, não se
cumprirá facilmente e não devolverá às crianças de Eldorado
dos Carajás os seus pais, executados covardemente pela
Policia do Estado do Pará.
A morte dos sem-terras abala o Pais, não apenas porque se

trata de mais um massacre de excluídos, como os doentes
renais de Caruaru, os meninos mineiros do Taquaril, ou os já
quase perdidos na memória curtíssima da nação: Carandiru,
Vigário Geral, Candelária,Corumbiara. D horror provocado
pelas mortes do Pará deve-se principalmente ás
circunstâncias em que ocorreram.

Os sem-terras, depois de verem suas lideranças (Diol inda,
José Rainha e outros) presas e foragidas como se fossem
bandidos, resolveram mudar a tática da luta que travam no
moderno Brasil do senhor FHC. Com o pé na poeira das
estradas, caminharam quilômetros a pé para mostrar que a
reforma agrária é a esperança para as cidades superlotadas,
poluídas e violentas. Era preciso sair assim, peregrinando
por caminhos de barro e asfalto para despertar a emoção
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nacional pela sua luta justa. Foi inevitável não mostrá-los
a todos os que vivem nas cidades, em apartamentos sórdidos,
barracos de favelas ou mansões. Os meninos de rua, os
trabalhadores, os banqueiros, viram que os grupos de homens
e mulheres corajosos e apaixonados, debaixo do sol e da
chuva, entravam nas cidades, cantando canções de liberdade,
mostrando os sapatos gastos pela caminhada.
A luta pela terra tomou, a partir dai, uma dimensão nunca

alcançada até então. E se é comum ouvirmos que a história se
repete, no Brasil do final do milênio ela espetacularmente
se assemelha ao grande feito de Ghandi na India.
Percebendo o potencial de sua pregação pacifica e da

mobilização popular, Ghandi propôs, antes da metade do
século, que os hindus caminhassem até o mar e tomassem para
si o sal, então monopólio da coroa inglesa. O sal era de
todos, porque o mar também o era. Saiu ele próprio
atravessando o pais, numa caminhada de mais de 500 km.
Milhões de hindus caminharam com Ghandi pelo sal.
Desnecessário dizer que esse fato foi decisivo para a
vitória do povo hindu, que, dessa forma, colocou fim a quase
cinco séculos de colonialismo.
Compreenderam os sem-terras o potencial inquestionável de

suas caminhadas pacificas em direção ás capitais
brasileiras. Só a aliança dos excluídos e dos que têm fome e
sede de justiça construirá o mundo da dignidade humana.
Compreenderam o potencial da Marcha pela Reforma Agrária

os que defendem os privilégios, o latifúndio, os lucros
exorbitantes dos banqueiros, agora beneficiados à luz do dia
com recursos do Governo, suficientes para fazer a reforma
agrária e tirar da miséria e da indigência os 32 milhões de
brasileiros que vivem em situação de risco.

Não por acaso dois 'ensaios" aconteceram antes do massacre
no Pará: um no Ceará, com vários feridos, e outro aqui
mesmo, na entrada de BH, quando a Policia Militar apresentou
suas armas especiais para bater e arrebentar os que
marchavam pela terra e não vacilaram em usá-las, sem se
importar se atingiam mulheres, crianças, sindicalistas.
Não satisfeitos, planejaram e executaram o exterminio no

Pará, capitulo a mais na guerra civil brasileira, que deixa
como saldo, além da insegurança cotidiana, os vários
massacres, os mortos anônimos da violência urbana, os que
ficam estupidamente no trânsito em cada feriado. No Brasil,
a violência consentida já matou muito mais nos últimos anos
do que a guerra na Bósnia.
E o pior é que aqui tudo é dissimulado numa falsa

normalidade, onde o horror de cada massacre logo cai num
esquecimento perigoso, que alimenta a inércia individual, a
descrença e o desânimo. E preciso muito mais que indignação.
Melhor seria que para cada um sem-terra morto, um milhão
saísse ás ruas para clamar pela justiça. E preciso reeditar
o Brasil cara-pintada que, com alegria, depôs um Presidente
corrupto.

"Vós sois o sal da terra", diz a palavra da Salvação.
Cristo, sábio acima das limitações temporais, nos mostra que



todos devemos caminhar para exigir a terra, a cidadania, a
dignidade. Nós somos o tempero exato da existência que
queremos.
Simbolicamente, nessa passagem, unem-se as razões da índia

e do Brasil, paises de tantas diferenças culturais, mas com
fortes semelhanças históricas: colónias de Portugal,
primeiro; depois, de formas diferentes, dependentes da coroa
Britânica; e que hoje vacilam em sucumbir à barbárie
globalizada ou assumir as rédeas do seu destino. O sal e a
terra mediados pela vontade dos homens.
Da nossa parte, queremos aqui deixar registrada nossa

indignação mais veemente com mais esse massacre contra o
povo trabalhador. Exigimos que todos os culpados pelos
assassinatos no Pará sejam punidos, independente da patente
ou do cargo que ocupem.
Não devemos permitir que novos massacres aconteçam. Todo

apoio à luta dos sem-terras, pela reforma agrária.
"Com os sem-terras, toda a terra1".
Até que corra a justiça.
Movimento Evangélico Progressista.
Esse manifesto está sendo enviado ao Presidente da

República, aos Governadores de Estado e a todas as
autoridades deste Pais, porque todos os brasileiros devem
demonstrar, neste momento, a sua indignação e lutar para que
não tenhamos mais massacres como esse. E necessário que a
reforma agrária saia do papel e se efetive na prática para
que possamos começar a solucionar parte do problema social
que este Pais enfrenta, e que a culpa deixe de cair apenas
sobre os ombros do Comandante da PM, para que haja,
realmente, uma modificação no comportamento do sistema
policial deste Pais. Era o que tínhamos a dizer, Sr.
Presidente.
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel

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

Deputados, senhores presentes nas galerias, representantes
da imprensa, dois motivos me trazem aqui, nesta tarde.
Primeiramente, venho esclarecer a todos os parlamentares
desta Casa e, também, a seus funcionários um assunto que diz
respeito às Casas Legislativas e, de modo especial, á nossa
Casa Legislativa. No último dia 28 de março, por
coincidência dia do meu aniversário, fui eleito, em
Brasilia, Presidente da União Parlamentar Interestadual. A
Deputada Elbe Brandão faz parte do Conselho Fiscal dessa
entidade e o Deputado João Leite é o Presidente de sua

s seccional sudeste. Já existia e ainda existe o Colegiado de
Presidentes, uma entidade que congrega os Presidentes de
Assembléias de todo o Brasil. Sendo assim, estamos diante de
duas entidades: a União Parlamentar Interestadual e o
Colegiado de Presidentes.
Em um trabalho bem coordenado pelo nosso Presidente,

o Deputado Agostinho Patrús, nós nos reunimos no Rio Grande do
Sul, há duas semanas, onde pudemos discutir, juntamente com
120 Deputados de todo o Brasil e Presidentes de Assembléias,
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a proposta de unir as duas entidades com o objetivo de
formar uma entidade que coligue as Assembléias do Pais e
todos os seus parlamentares, que, atualmente, são 1.053.
Depois de dois dias de discussão e luta, felizmente, foi

vitoriosa a proposta de integração dessas duas entidades
para a criação de uma nova, cujo nome ainda está sendo
definido, com vistas à viabilização de todo o trabalho das
Assembléias e dos parlamentares do Brasil. Foi criada uma
comissão paritária, com dois Deputados da UPI, dois
Deputados do Colegiado de Presidentes e dois outros
Deputados eleitos naquele encontro, que iriam sentar-se para
discutir a proposta de criação dessa nova entidade. Já
tivemos um encontro em São Paulo, ontem, em que avançamos
bastante.
Muitos Deputados têm-me perguntado se acabou a UPI e como

vai ficar essa nova entidade. Por isso, trouxe a público
toda essa questão. A União Parlamentar Interestadual
continua existindo, tem sede em Brasília, duas salas,
computador, "fax", funcionários e está á disposição de cada
parlamentar. Até o final, a comissão paritária vai ter 45
dias para estudar essa questão e, finalmente, no Pará,
deveremos deliberar sobre ela.
O que queria trazer ao conhecimento dos senhores é a

importância para a democracia brasileira e para os Estados
da criação dessa nova entidade, forte, capaz de influir nas
políticas nacionais. Hoje, temos o grave problema de não
podermos legislar sobre trânsito, que é uma realidade
regional que tem que ser mudada. Estamos vendo o congresso
Nacional trabalhar a reforma da Constituição e, nós,
parlamentares estaduais, ficamos quase que assistindo e
torcendo, quando poderíamos, perfeitamente, influir na
votação e na mudança da Constituição. Temos a reforma
administrativa, que incide diretamente nos governos
estaduais; temos o problema da reforma tributária e fiscal,
que precisa passar; temos uma série de questões de
interesses estaduais mas, nesta situação em que estamos,
hoje, as Assembléias, isoladamente, não conseguem forças
capazes de influir na mudança das reformas constitucionais.
Temos, por exemplo, as questões das Constituições Estaduais.
Em alguns Estados existem discrepâncias absurdas. Poderíamos
citar os nomes dos Estados, mas por questões éticas não
vamos fazê-lo. Há Estados em que os Deputados praticamente
não podem legislar, porque quase todas as matérias são de
competência do Executivo. Temos Estados onde há um domínio
muito forte do Tribunal de Contas sobre os legislativos
estaduais e há Estados onde há domínio de grupos que impedem
a participação democrática dos parlamentares. Muitos
regimentos internos precisam ser revistos. A opinião pública
nacional tem uma péssima imagem dos legisladores,
principalmente dos estaduais, por falta de conhecimento, de
esclarecimento. Enfim, temos condições de nos unirmos, todas
as 27 Assembléias, com todos os 1.053 Deputados Estaduais,
em torno dessa entidade, para influir nos rumos da política
nacional. Mas é preciso que cada parlamentar tenha
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consciência dessa necessidade e também se engage nesse
processo, na busca de uma democracia mais participativa, de
uma democracia em que os valores fundamentais de liberdade,
de justiça e de direito sejam respeitados. Então, é isso que
eu queria trazer ao conhecimento dos senhores e, felizmente,
a Assembléia de Minas tem dado grande Contribuição em todo
esse processo, na pessoa de seu Presidente, Deputado
Agostinho Patrús. E, caminhando, queremos manter esta
Assembléia informada sobre os fatos, para que todos possamos
deles participar.
O segundo motivo que me traz aqui é dizer, com muita

alegria, que, hoje, ás 18 horas, estaremos lançando o
primeiro caderno de pronunciamentos deste parlamentar,
compilado num exemplar, onde fazemos um histórico de toda a
nossa atuação, das nossas propostas e idéias. Temos o prazer
de contar com a presença de todos os Deputados, que já foram
convidados, mas renovo o convite e quero dizer que as idéias
têm forças capazes de mudar situações que, às vezes, as
armas não conseguem mudar.
Nós acreditamos no poder do verbo acima da verba;

acreditamos no poder da palavra, no poder das idéias, dos
conceitos, dos princípios e dos valores. Por isso, estamos
lançando esse caderno de pronunciamentos. E. na quinta-
feira, já fica o convite: teremos, aqui, no restaurante da
Assembléia, o primeiro almoço de oração dos parlamentares da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, para o qual todos
estão convidados. O nosso Presidente também estará presente,
honrando-nos, na abertura desse almoço, que gostaríamos
fosse um almoço de encontro e de confraternização dos
cristãos. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis.
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

retornamos a esta tribuna, na tarde de hoje, não para fazer
um improviso, mas para retornar a um assunto que trouxemos á
tona anteriormente, que é o Projeto de Saneamento dos
Municípios Mineiros - SOMMA. Queremos reproduzir, hoje, uma
matéria nossa publicada no jornal A Folha Regional, da
cidade de Muzambinho, no dia 20 de abril próximo passado,
para não deixar que morra o assunto do Projeto SQr1MA e S.
Exa. o Governador do Estado se sensibilize com o
requerimento de nossa autoria que tramita nesta Casa. Nele
solicitamos ao Governador que impeça sejam feitos
empréstimos aos municípios, principalmente aos que não têm
condições de pagar dividas contraídas por Prefeitos que eu
digo estarem na menopausa administrativa. Passarei a ler o
artigo, publicado na coluna "Antena Ligada',. com o titulo
"Das Dividas, da Escravidão e do Projeto SOMMA". (-Lê:)

'No momento em que centenas de municípios mineiros buscam
soluções locais através de um empréstimo internacional
concedido pelo Banco Interamericano de Reconstrução e
Desenvolvimento - BIRD -, algumas considerações devem ser
feitas. Primeiramente, não precisamos ser economistas para
afirmar que é um principio das finanças não se gastar mais
do que se ganha. Aliás, este vinha sendo um dos discursos de
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sustentação do Plano Real, do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, desde que era ministro, no governo Itamar Franco.
Por conseguinte, tomar dinheiro emprestado, muitas vezes, é
meter-se num labirinto de problemas. Como poderá um pobre
trabalhador saldar uma divida contraida além do seu
orçamento e diante de necessidades variáveis? Neste caso,
fica a expectativa de um ganho na loteria, de uma lista de
contribuição de amigos ou, fatalmente, ocorrerá a
inadimplência ou o calote. Argumentos como estes são
inumeráveis e tão antigos, que podem ser encontrados no
Velho Testamento. Nos Provérbios" de Salomão, capitulo 22,
versiculo 7, há a advertência de que quem toma emprestado
torna-se escravo do outro ("o rico domina sobre os pobres, e
o que toma emprestado é servo do que empresta"). Também em
"Romanos, capitulo 13, versiculo 8, há a seguinte
referência: "A ninguém devais coisa alguma a não ser o
amor. Outras citações poderiam ser mencionadas. Á
supremacia do capitalismo cruel e o atual processo de
globalização, cada vez mais, desnudam esta questão. Há
poucos anos, a divida externa dos países do Terceiro Mundo
cresceu assustadoramente junto ao Clube de Paris e outros
símbolos assemelhados do grande capital internacional. Como
fator agravante, houve a chamada crise do petróleo, que
onerou sobremodo os Países importadores. Países pobres,
endividados e sem capacitação tecnológica nada mais são do
que escravos do dinheiro de um grupo majoritário de países
ricos, riqueza essa quase sempre construida por meio da
especulação e da exploração. São milhões e milhões de
dólares sugados por eles dos infelizes devedores,
anualmente.

No plano interno brasileiro, a política económica do Real,
subordinada aos interesses internacionais, mantém uma
altíssima taxa de juros, responsável pela quebradeira das
empresas brasileiras, inclusive, pelos transtornos causados
pelo dinheiro necessário à sua modernização, que as tornaria
mais competitivas neste instante inexorável da globalização.
Tal politica de juros tem feito subir, drasticamente, a
divida interna do Brasil, ao ponto de quase equipará-la com
a externa. Não tem sido diferente esta situação em Minas
Gerais e, outros Estados brasileiros, a elevação astronómica
de suas dividas é alardeada como se fosse mal exclusivo de
seu funcionalismo público (em que pese a um excesso de
quadros, com uma maioria mal e uma minoria bem remunerada).
No contexto do Projeto SOMMA, tudo parece bonitinho, mas

esconde que Prefeitos e Vereadores desejam causar impacto
político em final de mandato, ficando a conta da farra para
os futuros administradores. E o Governo do Estado, iludido
pela suposta boa-fé dos Prefeitos, também abre mais um ralo
em suas combalidas finanças, entra com 25% de contrapartida,
para obras de discutível prioridade, com isso aplacando os
queixumes dos alcaides na menopausa administrativa (saibam
que tenho muitos Prefeitos amigos envolvidos com esse
projeto).
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Não devemos nos esquecer de que esse empréstimo

internacional (50% do BIRD), com juros e taxas estipuladas
por Washington (que dispensa comentários, pela avidez da
exploração) aparentemente módicos na aparente economia
estabilizada.
O mais grave de tudo isso é o endividamento público dos

pequenos municípios mineiros, que, quase sempre, só contavam
com as Antecipações de Receitas Orçamentárias - AROs -, que
têm de ser pagas no mesmo exercício e descontadas das
transferências governamentais. Agora, é oferecida a eles uma
linha de crédito inovadora, incompatível com a sua pobreza.
Oxalá as advertências bibLicas e dos princípios das finanças
estejam erradas. Caso contrário, somente a inadimplência, o
calote ou o perdão governamental'.

Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Deputados, para encerrar,
queremos dizer que esse artigo é mais uma advertência que
fazemos sobre o endividamento dos pequenos municípios
mineiros. Não chego a dizer que sonos contrários ao
empréstimo para Poços de Caldas, Varginha, Montes Claros,
Governador Valadares, Sete Lagoas e tantas outras cidades
grandes do nosso Estado- O que não posso conceber é o Estado
de Minas Gerais estimular o endividamento de pequenos
municípios que, até então, não tinham como tomar dinheiro
emprestado. Agora, eles se servem do Projeto SOMMA para se
endividar.

Se tivermos uma alteração no rumo da economia brasileira,
temos a certeza de que esses municípios não terão como
saldar .suas dividas. Será um endividamento de municípios que
nunca tiveram como tomar dinheiro emprestado. Agora, são
estimulados pelo Governo do Estado, desde o final do Governo
Hélio Garcia, a tomar emprestado dinheiro internacional,
correndo o risco de se endividar. São municípios que vêm
sobrevivendo com lutas. Com dividas, haverá, possivelmente,
uma quebradeira, o que poderá constituir um novo fato na
política mineira. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos

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

Agostinho Patrús; Sras. Deputadas, Srs. Deputados,
representantes da imprensa, senhores e senhoras visitantes,
nos últimos dias, temos observado, em todo o território
nacional, uma movimentação, uma frente de trabalhadores sem
terra, liderados por movimentos sindicalistas, por
políticos, pela igreja, enfim, temos visto todo um trabalho
que nos mostra a necessidade de este Pais encarar com
responsabilidade a questão fundiária.
Foi necessário, Srs. Deputados, que acontecesse aquele

episódio triste e lamentável, com a morte de 23
trabalhadores que lutavam, que desfraldavam a bandeira da
necessidade de trabalhar a terra, da necessidade de ter um
meio de subsistência para si e sua família. Esses 23
trabalhadores que foram mortos comprovadamente tinham
ligações importantes com a terra. Eram, na verdade, lideres
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de movimentos rurais que direcionavam toda uma massa de
pessoas em busca dessa oportunidade de trabalho. -
Mas, também, é verdade que ninguém, nenhum parlamentar,

nenhum Governo verdadeiramente se interessou pela questão
fundiária neste Pais. O que se observa são alguns atos
isolados, ténues, alguns atos pálidos, iniciativas, muitas
vezes, abortadas pelo tempo, de procurar efetivamente
resolver essa questão.
O art. 247, 3Q, da Constituição do Estado de Minas

Gerais trata, de forma bastante avançada, da questão
fundiária. Os parlamentares que, naquela ocasião, escreveram
esta Constituição que está em vigor e que tem que ser
respeitada não só pelos Deputados, mas pelo Governo e pela
população do Estado de Minas Gerais redigiram artigos,
parágrafos que avançariam na questão, se pudessem ser
colocados em prática e pudessem resolver, como num passe de
mágica, a questão fundiária, aqui, no Estado de Minas. Nesse
mesmo art. 247 está estabelecido que pode o Governo do
Estado, através da RURALMINAS e de outros órgãos, legalizar
a situação do trabalhador que detém o titulo precário da
terra, se essa terra não ultrapassar 5Oha e desde que esse
trabalhador não possua nenhum outro imóvel rural, seja
comprovadamente carente e tenha aptidão e vocação para
trabalhar a terra. Esse mesmo artigo também estabelece que
esta Casa tem a competência e a iniciativa de poder resolver
os casos dos trabalhadores que detém a posse da terra a
titulo precário, de SOha a 2501ha.
Em ambos os casos, vamos notar situações verdadeiramente

esdrúxulas, situações que ninguém entende, nem mesmo nós,
Parlamentares. Cito, por exemplo, a situação dos
trabalhadores do Norte de Minas, ligados às cidades de Jaiba
e Matias Cardoso. Temos, cerca de 600 trabalhadores nessa
situação. Relatamos este número pelo fato de termos iniciado
um trabalho de levantamento desses trabalhadores, procurando
saber quem são eles, qual é a extensão das áreas que possuem
e há quanto tempo são detentores dos títulos precários
dessas terras, na cidade de Matias Cardoso.
Desses 600 trabalhadores, cerca de 400 possuem o titulo

Precário, com áreas inferiores a SOha. Se possuem esse
titulo, esse pedaço de terra com área inferior a SOha, eles
poderiam, perfeitamente, e isso é o que deveria estar
acontecendo, ir à RURALMINAS, mostrar a documentação, provar
que estão ca pazes e aptos a receber o titulo definitivo da
terra. A RURALMINAS, independentemente de favorecimento
Político, do trabalho de qualquer parlamentar, tem a
obrigação constitucional de resolver a questão desses
trabalhadores. Mas não é isso que ocorre. Na verdade,
enfrentam verdadeiras dificuldades nesse sentido.
Por outro lado, existe a grande culpa deste Poder

Legislativo. Na Comissão de Política Agrária, temos um
verdadeiro sem número de projetos que já foram encaminhados
e deram entrada nesta Casa há muitos anos e, no entanto,
estão sem solução. Ninguém se preocupa, verdadeiramente, em
resolver essa q uestão, aumentando significativamente a nossa
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parcela de culpa, por não poder legalizar a terra desses
trabalhadores. Sr. Presidente, Srs. Deputados, sempre vimos
alguns Deputados subirem a esta tribuna e, de peito aberto,
dizerem que estão preocupados com o trabalhador sem terra;
preocupados em resolver a situação agrária deste Estado; que
o Governo tem que fazer isso e aquilo. Mas, na verdade, eles
não mexem um dedo sequer para desencalhar esses projetos que
estão estagnados, aqui, nesta Casa Legislativa. Não podemos
dizer uma coisa e fazer outra. Não podemos pregar que somos
os donos da verdade e deixar parados esses projetos que
estão aqui mesmo, nas nossas comissões temáticas. Se preciso
for, vamos solicitar a ajuda de toda a nossa assessoria
jurídica, e fazemos um apelo ao nobre Presidente desta Casa,
Deputado Agostinho Patrús, a esse grande e sensível
parlamentar, que hoje preside este Legislativo, que tem suas
pretensões políticas futuras, com as quais comungamos e
aplaudimos, para que dê vazão a esses projetos que se
encontram nesta Casa. Ai, sim, efetivamente poderemos chegar
e falar que cumprimos com a nossa obrigação, desenrolando
esses projetos e contribuímos, mesmo que seja um pouco, para
resolver, de forma consciente, honesta e responsável toda
essa questão- E necessário interferirmos diretamente junto
ao Governo do Estado e à RURALMINAS, para resolvermos os
problemas de centenas e de milhares de trabalhadores que têm
o titulo provisório da terra com área de até SOha, mas não
têm o titulo definitivo.
A importância desse titulo definitivo é, em primeiro

lugar, a segurança da familia e, em segundo lugar, porque
existem vários projetos do Governo Federal, dos quais O
trabalhador rural só poderá participar se tiver a
documentação definitiva da terra. Citamos como exemplo o
PROGER, que é o Programa de Geração de Emprego e Rendas, do
Banco do Nordeste, para o trabalhador rural. O Banco do
Nordeste, coisa rara neste Pais, está oferecendo dinheiro
barato, com prazos de carência e de amortização longos e
juros baixos. Mas para que o trabalhador rural possa chegar
ao gerente e solicitar sua inclusão nesse programa tem que
ter o titulo definitivo da terra. Se não tiver, não
consegue, e não há outra forma, não existe mágica. Por isso
mesmo, renovo minhas esperanças, e faço o pedido aos Srs.
Deputados para que possamos interferir, para que possamos
solicitar do Governo do Estado a sua parcela de contribuição
para esses trabalhadores.

Pedimos a esta Casa, aos Srs. Deputados, para que saiamos
do discurso e partamos, efetivamente, para a prática. Multo
obrigado-
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo

Rezende.
o Deputado Geraldo Rezende* - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, dois motivos me trazem à tribuna na tarde de
hoje. O primeiro deles é a apresentação a esta Casa de um
requerimento vazado no seguinte teor:
- Lê requerimento em que solicita a construção de um

galpão com 50 boxes e a ampliação da pedra de
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comercialização do CEASA de Uberlândia; a justificação é a
que se segue. -
Justificação: Conhecendo bem o CEASA de Uberlândia e

acompanhando a evolução comercial local, é nítida a
impossibilidade de o entreposto permanecer sem a ampliação
de sua pedra comercial, pois o tamanho dela não é
suficiente, devido ao elevado número de produtores que
comercializam ali os seus produtos. A realidade atual é bem
diferente daquela existente quando da sua fundação, há
aproximadamente 15 anos.
Além do mais, já existe solicitação dos comerciantes

locais de mais 43 boxes, o que deixa clara a grande
necessidade dessa obra, cuja implementação viria
proporcionar melhores condições comerciais e maiores
oportunidades de trabalho.
A vista do exposto, este requerimento há de merecer a

aprovação de nossos ilustres pares.
O segundo assunto, Sr. Presidente, é a reforma agrária no

Brasil, que precisa urgentemente ser implantada devido aos
transtornos de grande proporção que tem causado. Vemos que
os sem-terras, á procura de um lugar para viver, oferecem
suas vidas e o sacrifício de suas famílias- Isso não é
justo, e é preciso que se cumpra a promessa do atual
Presidente da República de proceder ao assentamento das
famílias e à reforma agrária. Queremos, de público,
manifestar a nossa concordância com uma reforma agrária
verdadeira e não com o que vem sendo feito. Como sugestão,
lançamos a idéia de uma lei que não permita a existência de
nenhuma propriedade brasileira com mais de SOOha para uma
pessoa individualmente. Essa é a nossa sugestão e vamos,
naturalmente, trabalhar nessa direção. Muito obrigado, Sr.
Presidente,

* - Sem revisão do orador.
2a PARTE (ORDEM DO DIA)

Ia Fase
Abertura de Inscrições

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Mauri Torres - falecimento da Sra Maria da Conceição
Martins Guerra (D. Lilica), em Belo Horizonte; e Maria
Olivia - falecimento do Sr. Onofre Correia Cortes, em Ibiá
(Ciente. Oficie-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e

aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação
Final dos Projetos de , Lei ns 636, 637 e 638/96, do
Governador do Estado. (A sanção.)

Requerimentos
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O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Wilson Trôpia,
em que solicita licença para participar de palestras na
comunidade de Vargintia, a convite do Comando da PMMG, nos
dias 22 e 23 de abril. A Presidência defere o requerimento,
de conformidade com o inciso XXVII do art. 244 do Regimento
Interno.
Requerimento do Deputado Miguel Martini, em que solicita
seja desarquivado o Projeto de Lei nQ 1.620/93. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso 1 do art. 185 do Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Jorge Hannas, em que solicita seja
formulado a pelo ao Presidente da Câmara dos Deputados, para
que o transporte escolar continue sendo computado dentro das
despesas gerais do emprego obrigatório de 25% das verbas na
rubrica Educação. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Oficie-se.
Requerimento nQ 991/96, do Deputado Bilac Pinto, em que
solicita a transcrição, nos anais da Casa, do resumo da vida
política do Dr. Francisco Pio da Silveira, da Cidade de
Areado, falecido 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 1.011/96, do Deputado Durval Angelo, em que
pleiteia seja encaminhado oficio aos Secretários da
Administração e do Planejamento solicitando o envio a esta
Casa das informações que menciona, referentes ao
acompanhamento do processo de enxugamento da máquina
estatal. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento, na forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta.
Em votação, o substitutivo. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica,
portanto, aprovado o Requerimento nQ 1.011/96 na forma do
Substitutivo nQ 1. Oficie-se.

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

Discussão e Votação de Proposições
o Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei ng 671/96, do Governador do Estado, que transforma _a
Secretaria da Casa Civil e a Secretaria de Comunicação
Social em Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação
Social e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam
pela sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos.
- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI No 671196
EMENDA NO 1

Dê-se aos incisos Vb e VId do art. 4Q a seguinte redação:
'Art. 4Q - ...................................
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Vb - Centro de Racionalização e Informação;
VId - Diretoria Operacional.".
Sala das Reuniões, -
Romeu Queiroz

EMENDA No 2
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - A Fundação TV Minas Cultural e Educativa
reservará até 60 (sessenta) minutos diários para a
divulgação das atividades do Poder Legislativo,
l - Compete ao Poder Legislativo viabilizar, ás suas

expensas, a produção do material necessário à divulgação de
que trata este artigo.

- A definição de horário e as condições de veiculação
da transmissão serão definidas em convênio a ser firmado, no
prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação desta lei,
entre o Poder Legislativo e a Fundação TV Minas Cultural
Educativa.".
Sala das Reuniões,
Sebastião Navarro Vieira

EMENDA No 3
Dê-se a seguinte redação ao art. S:
"Art. 5Q - integram a Secretaria de Estado da Casa Civil e

Comunicação Social
1 - por subordinação:
a) Escritório de Representação do Governo do Estado de

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

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

Minas Gerais no Rio de Janeiro;
Ii - por vinculação:
a) Conselho Estadual de Comunicação Social;
b) Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais;
c) Departamento Estadual de Telecomunicações - DETEL- MC -;
d) Rádio Inconfidência Ltda.
Sala das Reuniões, de abril de 1996.
Durval Angelo
Justificação: Na subordinação, ocorre o chamado controle
hierárquico, resultante do escalonamento vertical dos
órgãos, em que os inferiores estão subordinados aos
superiores. Envolve supervisão. Coordenação, fiscalização,
aprovação e até avocação das atividades controladas ('chamar
para si").
O órgão que exercer esse tipo de controle detém poder
corretivo dos atos inferiores, inclusive com punição de
subalterno.
Por outro lado, na vinculação, existe o controle
final istico, que é um controle limitado e externo. E um
controle meramente teleológico, de verificação do
enquadramento da instituição no programa geral do governo.
Implica atos de supervisão, da consecução das finalidades da
entidade controlada.
Pelo conteúdo das definições, depreende-se que a vinculação
é a forma mais adequada de se integrar o Conselho á
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administração, sobretudo por ser o órgão colegiado criado
pela Constituição Estadual.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No deborrer da
discussão, foram apresentadas ao projeto emendas dos
Deputados Romeu Queiroz, Sebastião Navarro Vieira e Durval
Angelo, as quais receberam, respectivamente, os ns 1, 2 e
3. Nos termos do art. 223 do Regimento Interno, a
Presidência designa o Deputado Péricles Ferreira para emitir
parecer sobre as emendas. A Presidência indaga ao relator se
está em condições de emitir o seu parecer, ou se fará uso do
prazo regimental.
O Deputado Péricles Ferreira - Perfeitamente, Sr.
Presidente. Temos condições de emitir o parecer.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Péricles

Ferreira.
Emissão de Parecer

O Deputado Péricles Ferreira - (- Lê:)
"PARECER SOBRE AS EMENDAS Nps 1, 2 e 3 AO

PROJETO DE LEI NO 671196
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Governador do Estado,
transforma a Secretaria de Estado da Casa Civil do Governo
de Minas Gerais e a de Comunicação Social em Secretaria de
Estado da Casa Civil e Comunicação Social e dá outras
providências.
Distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, a proposição foi apreciada em reunião conjunta
dessas Comissões, tendo em vista a tramitação em regime de
urgência.
Esgotado o prazo previsto no art. 220 do Regimento Interno,
a matéria foi encaminhada ao Plenário para apreciação em
turno único, observada a Decisão Normativa nQ 4/90. Na
oportunidade, foram apresentadas as Emendas ns 1, do
Deputado Romeu Queiroz; 2, do Deputado Sebastião Navarro
Vieira; e 3, do Deputado Durval Angelo.

Fundamentação
A Emenda nQ 1, do Deputado Romeu Queiroz, objetiva conferir
designação mais adequada e tecnicamente mais correta a
órgãos da nova Secretaria, mais precisamente, ao Centro de
Racionalização e Informação e à Diretoria Operacional, os
quais, no texto do projeto, constam como Centro de
Informação e Racionalização e Diretoria de Apoio
Operacional. Considerando, pois, que a Emenda nQ 1 cuida de
dotar o projeto de terminologia mais apropriada, opinamos
pela sua aprovação.
A Emenda ng 2, do Deputado Sebastião Navarro Vieira,
determina seja reservado ao Poder Legislativo, na
programação diária da Fundação TV Minas Cultural e
Educativa, período de até 60 minutos, para divulgação de
suas atividades. Estabelece, ademais, que a produção do
material a ser divulgado constitui encargo do Legislativo e
que a definição do horário e das condições de veiculação do



612

programa se fará mediante convênio a ser celebrado entre a
TV Minas e o Legislativo, no prazo de 30 dias.
A proposição vem regulamentar parcialmente, isto é, no que
toca especificamente ao Poder Legislativo e á emissora de
televisão oficial de Minas, a norma contida no parágrafo
único do art. 227 da Constituição mineira, a qual prevê que
as emissoras de rádio e televisão sob controle do poder
público estadual reservarão horário para a divulgação das
atividades dos Poderes do Estado, conforme dispuser a lei.
Transcorridos quase sete anos da promulgação daquela
Constituição, apresenta-se como inadiável o cabal
cumprimento de suas normas, pela fixação de disciplina
infraconstitucional em todos os pontos estabelecidos pelo
constituinte. Assim, de pronto, verifica-se a oportunidade e
a relevância da iniciativa do parlamentar. No mérito, há que
se ressaltar que a proposição vem atender ao interesse
público, ao propiciar a divulgação das atividades dos
representantes do povo, medida elementar do regime
democrático, que impõe a transparência na conduta
governamental
Parece-nos, apenas, que se deve proceder a um reparo de
ordem técnica no ponto especifico em que se prescreve a
realização de convênio, no prazo de 30 dias, entre o
Legislativo e a TV Minas, a fim de se ultimarem os acertos
técnicos para a transmissão. Resumidamente, pode-se afirmar
que o convênio constitui acordo celebrado por entidades e
órgãos públicos entre si ou com entidades privadas, para a
realização de atividades de interesse comum E tipico do
instituto que as partes disponham de inteira liberdade para
manifestar seu propósito de ingressar no convênio ou dele se
retirar. Assim, entendemos que o acordo decorrente de
imposição legal, com dispensa do essencial elemento
volitivo, não se caracteriza como convénio. A nosso ver, uma
vez fixadas pelo legislador as regras gerais pertinentes à
reserva obrigatória de espaço na programação da televisão
oficial, o Poder Legislativo e a TV Minas deverão adotar, no
plano administrativo e dentro do prazo legalmente previsto,
as providências que considerarem necessárias e adequadas ao
cumprimento da lei. Por essas razões, opinamos pela
aprovação da Emenda ng 2 na forma da Subemenda nQ 1,
apresentada ao final.
Por último, verificamos que a Emenda nQ 3, do Deputado

Durval Angelo, tem o escopo de alterar o art. 5 g do projeto
para modificar a natureza da relação existente entre a
Secretaria da Casa Civil e Comunicação Social e o Conselho
Estadual de Comunicação Social. O liame estabelecido entre
eles deixaria de caracterizar subordinação e passaria a
configurar vinculação.
Sem entrarmos no mérito da questão, observamos que a medida
proposta não se coaduna com os postulados do direito
administrativo, como passamos a demonstrar. A administração
pública se exerce diretamente, pelos órgãos públicos, e
indiretamente, por entidades constituidas pelo poder
público, Quais sejam as autarquias, as fundações, as
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empresas públicas e as sociedades de economia mista. Pela
noção genérica de órgão, este é uma parte que exerce
atividade para o corpo. Sem se afastarem essencialmente
dessa noção, os órgãos públicos constituem unidades que são
simples repartições internas do Estado, destituídas de
personalidade jurídica e destinadas ao exercício de
atribuições que eram e permanecem imputadasao Estado,
pessoa jurídica de direito público interno. Já as entidades
da administração indireta, embora integrem a totalidade do
aparelho estatal, constituem seres juridicamente distintos
do Estado, dotados de patrimônio e receita próprios e
capacidade de auto-administração. Por intermédio deles, o
Estado realiza a descentralização, isto é, transfere para
pessoa jurídica especialmente criada para tal o desempenho
de atividades de que originariamente era titular.
Por razões óbvias, para que o todo funcione harmonicamente,
de modo uniforme, capaz de reafirmar a unidade maior da
máquina, é imprescindível uma direção superior e uma ampla
articulação, abrangendo todos os níveis. Relativamente aos
órgãos públicos, pelo próprio fato de constituírem
subdivisões internas do Estado, tal necessidade é sentida
com intensidade máxima. Daí o fato de eles se escalonarem e
se ordenarem na unidade estatal, ligados pelo sólido vinculo
da hierarquia, que importa em subordinação. E necessário
sublinhar que mesmo os órgãos ditos autônomos subordinam-se
"à Secretaria de Estado em cuja área de competência se
enquadre sua principal atividade, conforme se depreende do
art. 11 da Lei Delegada no 5, de 28/8/85. Já no que tange às
entidades da administração indireta, a situação é outra. E o
próprio Estado que as reconhece como sujeitos de direito,
suficientes, por si, para a missão a que se destinam, como
assevera José Crettela Júnior ("Tratado de Direito
Administrativo', vol. 1, p. 34). Dai o fato de estarem
sujeitas, apenas, a um controle finalistico, expressamente
delimitado em lei. O liame que as submete a esse controle,
muito mais tênue, denomina-se vinculação.
Em síntese: há um vinculo hierárquico que unifica toda a
administração direta no seio de cada um dos Poderes a que
está atrelada; diferentemente, as entidades da administração
indireta caracterizam centros autônomos que giram em torno
do núcleo central, sem estarem a ele subordinados. E o que
se extrai do ensinamento, de Celso Ribeiro Bastos veiculado
na obra "Curso de Direito Administrativo", ás páginas 75 e
76.
Assentes essas premissas fundamentais, fica claro que a
análise da emenda proposta exige o esclarecimento da
natureza jurídica do Conselho Estadual de Comunicação
Social. A Constituição mineira, no art. 230, qualifica-o
como "órgão auxiliar". A Lei nq 11.406, de 27/1/94, em seu
art. 65, transformou o órgão colegiado instituído na
Secretaria de Comunicação Social - SECOÍV1 - pela Lei n
10.827, de 22/7/92, no Conselho Estadual de Comunicação
Social. No art. 67, a Lei nQ 11.406 prescreve que o Conselho
'tem por finalidade participar da elaboração da política



614

global de comunicação social do Governo do Estado e
coordenar sua implantação e seu gerenciamento'. O Decreto flQ
36.283, de 25/10/94, determina que a infra-estrutura
necessária ao pleno funcionamento do Conselho será garantida
pela SECOM. Todos esses dados, reunidos, evidenciam que o
referido Conselho constitui órgão da administração direta do
Estado, integrado na estrutura orgânica da Secretaria de
Comunicação Social. Por via de conseqüência, à luz da teoria
que delineamos antes (adotada, sem exceções, na legislação
federal e estadual pertinentes à organização
administrativa), temos que a subordinação decorre,
necessariamente, da natureza do Conselho. Destarte,
entendemos que não deve ser acolhida a Emenda nQ 3.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação da Emenda ng 1, bem como

da nQ 2 na forma da Subemenda nQ 1 e pela rejeição da Emenda
nQ 3.

SUBEMENDA No 1 A EMENDA No 2
Acrescente-se onde convier:
"Art..... - A Fundação TV Minas Cultural e Educativa
reservará até 60 (sessenta) minutos diários para a
divulgação das atividades do Poder Legislativo.
§ l - Compete ao Poder Legislativo viabilizar, ás suas

expensas, a produção do material necessário à divulgação de
Que trata este artigo.

2 - O horário e as condições de veiculação da
transmissão serão definidos em conjunto, no prazo de 30
(trinta) dias a partir da publicação desta lei, pelo Poder
Legislativo e a Fundação TV Minas Cultural e Educativa.'."
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nQ 1 e a Subemenda n
1 à Emenda nQ 2, que receberam parecer pela aprovação. Os
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Emenda nQ 3, que recebeu
parecer pela rejeição. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto,
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nQ 671/96, com as
Emendas ns 1 e 2, esta na forma da Subemenda nQ 1. A
Comissão de Redação.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 684/96, do
Governador do Estado, que altera a estrutura orgânica da
Fundação João Pinheiro. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. As Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam
pela sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, gostariamos de

discutir esse projeto, mas, como o senhor pode verificar, de
plano, não há' quorum' para a continuação de nossos
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trabalhos, razão pela qual pedimos o encerramento da
reunião.

 

 -
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando os Deputados para as reuniões
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia
24, às 9 horas, nos termos dos editais de convocação, e para
• ordinária deliberativa, também de amanhã, às 14 horas, com
• seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 456/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o projeto de lei em
análise pretende seja dada a denominação de Or. Djalma
Torres ao Fórum da Comarca de Unai.
Publicado em 15/9/95, 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

O art. 61, XIV, da Constituição mineira estabelece que cabe
à Assembléia Legislativa dispor sobre todas as matérias de
competência do Estado, com a sanção do Governador. Isso nos
leva a entender que inexiste dispositivo constitucional
tornando a matéria privativa ou de iniciativa privativa de
algum órgão ou outro Poder.
Já no âmbito da legislação infraconstitucional, cumpre-nos
citar a Lei ng 5.378, de 3/12/69, modificada pela Lei ng
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 nome de pessoas falecidas e que
inexista no mesmo município estabelecimentos com igual
denominação.
Considerando que o Or. Djalma Torres, no exercício de suas
funções, prestou relevantes serviços à Comarca de Unai e é
falecido, não existe impedimento legal ou constitucional à
denominação ora proposta.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
456/95 na forma proposta.
Sala das Comissões, 23 de abril de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Ivair Nogueira, relator -

Geraldo Nascimento - Arnaldo Penna.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 466195
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Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ibrahim Jacob, o projeto de lei em
análise objetiva declarar de utilidade pública a Creche
Comunitária Infantil Pequeno Lar - CCIPL -, com sede no
Município de Ipatinga.
Publicada em 21/9/95, 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 objeto do projeto em exame tem por finalidade
abrigar as crianças carentes cujas mães trabalham fora do
lar e prestar-lhes assistência social e educacional.
Dessa forma, evita a marginalização do menor em Ipatinga,

amenizando o quadro de abandono a que está submetido. Por
esses motivos, a referida Creche merece ser declarada de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões mencionadas, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei no 466/95 com a Emenda nQ 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 23 de abril de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 600/95

(Novo Parecer, nos Termos do Art. 138, § 2g, do Regimento
Interno)

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em
exame objetiva estabelecer a obrigatoriedade da realização
de eleições para provimento dos cargos de Superintendente
Regional do Estado e dar outras providências.
Publicada em 2/12/95, foi a proposição distribuída a esta

Comissão para ser submetida a exame preliminar quanto a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 195, c/c o art. 103, V, "a', do Regimento Interno.
Rejeitado por esta Comissão o parecer pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei
nQ 600/95, o Presidente designou novo relator para emitir
parecer, nos ternos do art. 138, f 2g, do mesmo diploma.

Fundamentação
O projeto de lei em apreço pretende estabelecer e
disciplinar as eleições para o provimento dos cargos de
Superintendente Regional do Estado e estabelecer os
requisitos necessários ã elegibilidade do servidor.
E necessário observar, Inicialmente, que os mencionados
cargos pertencem ao Poder Executivo e são de provimento em
comissão de recrutamento limitado, de livre nomeação e
exoneração pelo Governador.
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o cargo de Superintendente Regional do Estado tem seu

provimento em caráter provisório, destinando-se a função de
confiança do Chefe do Poder Executivo. Embora instituído
permanentemente, seu desempenho é sempre precário.
Desse modo, estabelecer eleições para o provimento desses
cargos desvirtuaria sua principal característica que é,
justamente, a de permitir ao Governador escolher pessoas de
sua confiança para exercê-los.
Ademais, o principio da separação dos Poderes, alicerce da

organização do Estado, consolidado na Constituição Federal e
na Constituição mineira, em seus arts. 2Q e 6g,
respectivamente, assegura a independência e a harmonia entre
os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. E
sobremaneira oportuno o comando expresso no parágrafo único
do art. 6Q da Constituição do Estado, que veda a qualquer
dos Poderes a delegação de atribuição e, a quem for
investido na função de um deles, o exercício da função de
outro, ressalvados os casos previstos na própria
Constituição.
Saliente-se, outrossim, que a modificação da forma de
provimento de cargo em comissão de recrutamento limitado do
Poder Executivo deve ser feita por lei, cuja iniciativa é
privativa do Governador do Estado, por força do disposto no
art. 66, III, P c", da Carta mineira.
Constitui, também, fundamento para o exame da proposição em
apreço o disposto no art. 90, XIV, do mesmo diploma, pois
que nesse dispositivo está preconizada a competência
privativa do Governador do Estado para dispor, na forma da
lei, sobre a organização e a atividade do Poder Executivo.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela
inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei
nQ 600/95.
Sala das Comissões, 23 de abril de 199€.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Arnaldo Penna, relator -
ivair Nogueira - Geraldo Nascimento.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 639/98

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

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem nQ 77/96, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa o Projeto de Lei nQ 639/96, que
autoriza a Fundação Rural Mineira - Colonização e
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS -, a alienar bens
imóveis de sua propriedade.
Publicada no 'Minas Gerais' de 17/2/96, a proposição foi

distribuída às comissões competentes, atendendo ao disposto
no art. 220, c/c o art. 222, do Regimento Interno. Registre-
se também a publicação de errata no diário oficial de
lQ/3/9€, para correção de erro material
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Por solicitação do autor, tramita a matéria em regime de
urgência, em conformidade com o art. 69 da Constituição do
Estado.
Preliminarmente, cumpre a esta Comissão examinar a matéria

sob os aspectos jurídico-constitucionais.
Fundamentação

O instituto da alienação de bens móveis e imóveis da
administração pública regula-se, no âmbito da legislação
infraconstitucional, pela Lei Federal nQ 8.666, de 21/6/93,
e pela Lei nQ 9.444, de 25/11/87.
Consoante prescreve o art. 17, 1, da citada lei federal, em

se tratando de alienação de bens imóveis, necessária se faz
a autorização legislativa para órgãos da administração
direta, entidades autárquicas e fundacionais e ainda a
avaliação prévia e a licitação, na modalidade de
concorrência, salvo em casos específicos. Além disso, a
alienação só é cabível quando demonstrada a existência de
interesse público devidamente justificado -
A Lei ng 9.444, de 1987, é omissa quanto à necessidade de

autorização legislativa para a alienação de bens imóveis de
entidades fundacionais. No entanto, tal autorização é
imprescindível. O que ocorre, na verdade, é que o estatuto
da licitação estadual, nessa parte, está defasado em relação
ao federal, de aplicação compulsória a todos os entes
federados, porque veicula normas gerais sobre o tema,
escudado no art. 22, XXVII, da Carta Magna, a seguir
transcrito:
"Art. 22 - Compete privativamente à União legislar sobre:

XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas
as modalidades, para a administração pública, direta e
indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo
poder público, nas diversas esferas de governo, e empresas
sob seu controle.".
No que tange ao interesse público do projeto, este está
devidamente delineado. Conforme a mensagem do Chefe do
Executivo, as alienações têm por objetivo arregimentar
recursos para o soerguimento e o reaparelhamento da
RURALMINAS, entidade que sofreu vários revezes, que puseram
em risco a sua própria sobrevivência.
E oportuno registrar que o projeto, apesar de se utilizar
do termo alienação, que é gênero e significa, por expressa
determinação legal, toda transferência de domínio de bens a
terceiros, cuida de espécies de alienação nas quais se faz
obrigatória a contrapartida de terceiro, em virtude do art.
3g da proposição. Noutras palavras, atos de mera
liberalidade, como costuma ocorrer nos contratos de doação,
são proibidos.
Todavia, o projeto necessita reparos. Ao procedermos à
análise da documentação relativa aos bens imóveis,
constatamos alguns erros materiais e a existência de penhora
sobre o imóvel descrito no inciso VI do Anexo único, o que
impede a sua alienação Assim, estamos propondo emendas, na
conclusão deste parecer, para sanar aqueles vicios
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Conclusão

Ante o aduzido, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
639/96 com as Emendas ngs 1 a 10, a seguir redigidas.

EMENDA NO 1
Suprima-se o inciso VI do Anexo único, renumerando-se os

demais.
EMENDA Ng 2

No inciso VIII do Anexo único, substitua-se a expressão
'Avenida Governador Israel Pinheiro ng 2411 por "Avenida
Governador Israel Pinheiro ng 241/5!!.

EMENDA NQ 3
No inciso X do Anexo único, substitua-se a expressão
'confrontando pela frente, com a Alameda Souza Lima; pela
direita, com terrenos de propriedade do Município" por
'confrontando, pela frente, com a Alameda Souza Lima; pela
direita, e pela esquerda, com terrenos do Município'.

EMENDA No 4
No inciso XI do Anexo único, substitua-se a expressão
"256,42m2 " por "256,41m2

EMENDA No 5
No inciso XII do Anexo único, substitua-se a expressão
"Área urbana com 618,45m2' por "Área urbana com 618,45m2 e
respectiva benfeitoria'.

EMENDA No 6
No inciso XIII do Anexo único, substitua-se a expressão
'Livro 2-F' por "Livro 9-F'.

EMENDA No 7
No inciso XV do Anexo único, substitua-se a expressão
"matricula nQ 7.650, do livro 2-AL, do Cartório de Registro
de Imóveis de João Pinheiro" por 'matricula nQ R-2-7.650, do
livro 2-AC, fls. 250, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de João Pinheiro'.

EMENDA No 8
No inciso XVI do Anexo único, substitua-se a expressão
'Área com 45,69771na, destinada a expansão urbana' por "Área
com 45,6977ha, relativa a parcela de terreno com
7.462.837,00m2, destinada a expansão urbana".

EMENDA NO 9
No inciso XVIII do Anexo único-, substitua-se a expressão
"no Distrito de Chapada dos Gaúchos, no Município de São
Francisco, tudo registrado sob a matricula nQ 19, livro 2-H,
fls. 2, do Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de
São Francisco" por "no Distrito de Serra das Araras, no
Município de São Francisco, tudo conforme registro ng 19,
fls. 3, do Livro 2/HRg, referente à matricula ng 1.547, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São
Francisco".

EMENDANQ 10
Dê-se ao inciso XIX do Anexo Unico a seguinte redação:
"XIX - Áreas compostas de 2.650 lotes urbanos e 40 casas,

relativas á parte da área que compõe o Projeto Jaiba, Etapa
1, e Núcleo Habitacional Rio Verde, situado dentro do
perímetro urbano da cidade de Jaiba, tudo registrado sob a
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matricula 3.358, livro 3-8, fls. 215, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Manga:". -
Sala das Reuniões, 20 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças, relator -
Arnaldo Penna - Anivaido Coelho - Simão Pedro Toledo.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
(Nova Redação nos Termos do Art. 138, l, do Regimento

Interno)
Relatório

Objeto da Mensagem flQ 77/96, do Governador do Estado, o
Projeto de Lei np 639/96, de sua autoria, dispõe sobre
autorização para a alienação de bens imóveis de propriedade
da Fundação Rural Mineira-Colonização e Desenvolvimento
Agrário - RURALMINAS.
Por solicitação do Executivo, o projeto tramita nesta Casa
em regime de urgência, na forma de reunião conjunta -
Distribuído às comissões competentes, a de Constituição e
Justiça opinou pela juridicidade, pela constitucional idade e
pela legalidade do projeto de lei, apresentando as Emendas
ns 1 a 10.
Nos termos regimentais, vem agora o projeto a esta Comissão

para ser objeto de parecer quanto aos aspectos econômicos e
financeiros.

Fundamentação
A proposta de alienação de imóveis ociosos de propriedade
da RURALMINAS faz parte da estratégia de reaparelhamento da
entidade pela reposição de seus equipamentos e reforma de
suas instalações, além da obtenção de recursos para o
financiamento de projetos e atividades de sua
responsabilidade.
A RURALMINAS tem como atividades básicas a promoção da
reforma agrária, sendo responsável pelo cadastramento geral
das terras do Estado, pela legitimação de terras devolutas,
pela promoção de atividades de colonização e assentamento,
pela irrigação, pelo desenvolvimento e pela implantação de
projetos especiais, visando ã incorporação de áreas ociosas
ao processo produtivo, tendo em vista a população de
tradição agrícola, em especial os menos favorecidos.
Para o exercício de 1996, está prevista urna receita

orçamentária de R$118.000,00, decorrente da alienação de
imóveis, ou 0,47% de sua receita orçamentária total para o
ano. Esse valor, acreditamos, deve ser muito inferior ao que
se obterá com a venda do grande número de áreas urbanas,
lotes e casas listados no anexo único do projeto de lei em
estudo e situados nos Municípios de Leopoldina, Itacarambi,
Pirapora, Oliveira, Coromandel, Gouveia, Aimorés, Rio Pardo
de Minas, Januária, João Pinheiro, Unai, São Francisco,
Manga e Jaiba.
O art. 3Q do projeto destina os recursos a serem
arrecadados ao financiamento de projetos e atividades da
RURALMINAS bem como á sua modernização técnico-
administrativa. Os imóveis a serem alienados compõem o
patrimônio daquela entidade, e o produto de sua alienação
constituirá receita de capital, classificada, quanto à
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origem de recursos, como recursos diretamente arrecadados,
e, portanto, vinculados, ou seja, não poderão ser
remanejados para outros órgãos ou entidades.
Ao Tribunal de Contas do Estado compete, nos termos do art.
76 da Constituição mineira, a fiscalização dos atos
decorrentes da atividade administrativa, razão pela qual
inexiste, 'a priori', a necessidade de se estabelecerem
procedimentos específicos para o caso em exame.
Por outro lado, é sabido que o Estado não detém controle

adequado de seus imóveis, conforme reiteradas afirmações,
inclusive do Sr. Secretário de Administração, no recente
Seminário sobre Reforma Administrativa do Estado, realizado
nesta Casa. Ademais, por se tratar de negociação inédita, na
qual estão envolvidos valores substanciais, pretendemos
propor, por meio de requerimento, que o Tribunal de Contas
do Estado acompanhe todo o processo licitatôrio da venda
desses imóveis, ao longo de sua realização.

Conclusão
Face ao exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 639/96, no lg turno, com as Emendas ns 1 a 10,
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 21 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Romeu Queiroz, relator -
Marcos Helênio - Clêuber Carneiro - Miguel Martini - Ivair
Nogueira.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 678/96

(Novo Parecer, nos Termos do Art. 138, 2Q, do Regimento
Interno)

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposta em tela, de autoria do Deputado Alencar da
Silveira Júnior, tem o objetivo de isentar do pagamento da
quota-parte do IPVA pertencente ao Estado os proprietários
de veículos automotores destinados ao transporte coletivo de
passageiros.
Publicado no "Diário do Legislativo' de 8/3/96, o projeto
foi encaminhado a esta Comissão, para receber parecer
Preliminar sobre os aspectos juridico-constitucionais, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, V. 'a', do Regimento
Interno.
Em reunião anterior, o Deputado Simão Pedro emitiu parecer
sobre a proposição, concluindo por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, o Qual foi rejeitado pela
Comissão.
Designados para examinar a matéria, passamos a fundamentá-
la na seguinte forma.

Fundamentação
Pretende o autor da proposição, conforme consta nos termos
do projeto, diminuir a carga tributária incidente sobre os
veículos destinados ao transporte de passageiros, isentando
seus proprietários do pagamento da quota-parte do IPVA
pertencente ao Estado.
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Apesar de a instituição do mencionado imposto inserir-se no
âmbito de competência do Estado, o que se depreende do
disposto no art. 155, 1, "c", da Constituição da República,
os reflexos decorrentes da isenção pretendida na arrecadação
estadual podem atingir os programas de longo prazo, já
delineados pela administração pública.
Observa-se, outrossim, que matérias dessa natureza, em face
da repercussão nas diretrizes orçamentárias e nos planos
plurianuais propostos pelo Poder Executivo, são de
iniciativa privativa do Governador do Estado, nos termos do
disposto no art. 66, III, "g" e "h", da Constituição
mineira-
Não vislumbramos, portanto, a possibilidade de tramitação
do projeto, em vista dos vícios de natureza constitucional
que apresenta.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela injuridicidade, pela
inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei
nQ 678/96.
Sala das Comissões, 23 de abril de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Ivair Nogueira, relator -

Arnaldo Penna - Geraldo Nascimento.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 690/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
O projeto de lei em análise, do Deputado Francisco Ramalho,
visa a declarar de utilidade pública a Associação de
Moradores do Distrito de Monsenhor Izidro, com sede no
Município de Itaverava.
Examinado o projeto, preliminarmente, pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a Emenda
nQ 1, cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria no lQ turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade a ser beneficiada presta relevantes serviços á

comunidade, buscando realizar obras que visem á melhoria das
condições de vida da população carente.
Por esse trabalho de cunho social, julgamos oportuna a

declaração de sua utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no lg turno,
do Projeto de Lei nQ 690/96 com a Emenda nQ 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 23 de abril de 1996.
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 693/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei flQ 693/96, de autoria do Deputado Marcos
Helênio, tem por objetivo vedar restrições de acesso a
edifício de qualquer natureza, impostas em razão de raça
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cor, condição social ou doença não contagiosa por contato
social. -
Publicado em 15/3/96, no "Diário do Legislativo", foi o
projeto distribuido a esta Comissão para exame preliminar
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 195, dc O art. 103, V, "a'1.
do Regimento Interno.

Fundamentação
A Constituição Federal traz em seu bojo a norma geral da
igualdade e as normas que asseguram o direito de liberdade.
No 6 lQ do art. 25, nossa Lei Maior reserva aos Estados as
competências que não lhes sejam por ela vedadas, e, como não
existe no texto constitucional nenhuma proibição relativa á
matéria em exame, concluímos que o projeto em tela não fere
dispositivos constitucionais.
Por outro lado, é concorrente a competência para legislar

sobre a matéria, a qual não se insere entre as de iniciativa
privativa do Executivo ou do Legislativo

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
693/96.
Sala das Comissões, 23 de abril de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Geraldo Nascimento,
relator - Ivair Nogueira - Arnaldo Penna.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 696/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei nQ 696/96, de autoria do Deputado Ivo
José, Objetiva declarar de utilidade pública a Associação
dos Deficientes Físicos do Vale do Aço - ADEFIVA -, com sede
no Municipio de Coronel Fabriciano.
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 no lQ turno, em
obediência ao que dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
A finalidade da instituição em apreço é favorecer a
integração do deficiente na sociedade, diligenciando para
que ele alcance a profissionalização e, conseqüentemente,
melhores condições de vida.
Por sua luta em auxilio da referida categoria, merece a

entidade ser declarada de utilidade pública.

Pelas
de Lei
Sala
Jorge

Conc 1 usão
razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto
nQ 696/96 na forma original.

das Comissões, 23 de abril de 1996.
Hannas, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO
No 697/96

Comissão de Constituição
Relatório

PROJETO DE LEI

e Justiça
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De autoria da Comissão Especial, o Projeto de Lei flQ 697/96
dispõe sobre a propaganda e a publicidade dos órgãos
públicos e das entidades sob o controle direto ou indireto
do Estado.
Publicada em 16/3/96, a proposição foi encaminhada a esta
Comissão para exame preliminar quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 196, c/c o art. 103, V, a", do Regimento Interno-

Fundamentação
Em seu aspecto essencial, a proposição postula intervenção

do poder público na propaganda dos órgãos públicos e das
entidades sob controle direto e indireto do Estado.
Avaliando a proposta á luz do ordenamento juridico-
constitucional vigente, entendemos que são aplicáveis ao
tema os seguintes dispositivos constitucionais
Da Constituição Federal
"Art. 26 - Os Estados organizam-se e regem-se pelas

Constituições e leis que adotarem, observados os princípios
desta Constituição.

l - São reservadas aos Estados as competências que não
lhes sejam vedadas por esta Constituição-"
Da Constituição Estadual
"Art. 10 - Compete ao Estado:

II - Organizar seu governo e administração;".
Todavia, o projeto merece reparos quanto à necessidade de
excluir do seu bojo os arts. 2Q, SQ e os IQ e 2Q do art.
6Q, em face das razões a seguir mencionadas.
O art. 2Q do projeto veda a propaganda e a publicidade que,
direta ou indiretamente, caracterizem promoção pessoal de
autoridade ou servidor público. Todavia, esse dispositivo
torna-se inócuo, uma vez que apenas reproduz o que já está
consagrado expressamente no art. 37, 6 1Q, da Constituição
Federal
De seu lado, o art. SQ do projeto, ao estabelecer que a

execução dos serviços de propaganda e publicidade deve se
pautar pelos principios de moralidade, transparência e
racionalidade dos recursos, da mesma forma que o art. 2Q,
repete o ordenamento constitucional constante no "caput" do
art. 37, sendo desnecessária a sua manutenção no bojo do
projeto
Por derradeiro, os fl l Q e 2Q do art. 6Q entram em detalhes
no que diz respeito à constituição de uma comissão especial
de licitação, prevendo a possibilidade de a Ordem dos
Advogados do Brasil-MG e o Sindicato de Agências de
Publicidade de Minas Gerais indicarem representantes para a
referida comissão. Todavia, entendemos desnecessário tal
comando normativo, pois o assunto deve ser tratado pelos
próprios órgãos e pelas entidades encarregados de realizar o
procedimento licitatório.
Com efeito, do ponto de vista da juridicidade, da
constitucionalidade e da legalidade, a proposição não
encontra óbice. Porém, para excluir dela comandos que
entendemos serem incompativeis com o ordenamento jurídico-
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parecer, as Emendas ns 1 a 3. -

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
697/96 com as Emendas ns 1 a 3, a seguir redigidas.

EMENDA No 1
Suprima-se o art. 2o.

EMENDA No 2
Suprima-se o art SQ.

EMENDA No 3
Suprimam-se os § l Q e 2Q do art. 6.
Sala das Comissões, 23 de abril de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Arnaldo Penna, relator -
Ivair Nogueira - Geraldo Nascimento.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
No 703/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcelios, o projeto de
lei em análise propõe seja declarada de utilidade pública a
Casa da Amizade de Sacramento, com sede no Município de
Sacramento.
Publicada em 21/3/96, foi a proposição distribuída para

exame preliminar á 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 Casa da Amizade de Sacramento tem por finalidade
trabalhar para promover o bem-estar moral e social da
comunidade.
A obra já realizada pela instituição torna-a merecedora do
titulo declaratórto de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei nQ 703/96 no lQ turno, com a Emenda no 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 24 de abril de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 714/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Projeto
de Lei nQ 714/96 objetiva declarar de utilidade pública a
Associação do Hospital São Francisco, com sede no Município
de Cabo Verde.
Publicada, foi a matéria encaminhada, para exame
preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que não
encontrou óbice a sua tramitação.
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Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer no
1Q turno de deliberação conclusiva, em cumprimento às normas
regimentais. -

Fundamentação
A referida entidade, de caráter filantrópico, tem por
objetivo a prestação de serviços médico-hospitalares a
enfermos indigentes ou desamparados, além de colaborar com
os poderes públicos na área da saúde.
Pelos serviços prestados à comunidade, julgamos a

Associação merecedora do titulo proposto.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 714/96 na forma proposta
Sala das Comissões. 23 de abril de 1996.
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 720/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Elbe Brandão, o Projeto de Lei n
720/96 dispõe sobre a apresentação da bandeira do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências.
Publicada em 29/3/96 no 'Diário do Legislativo', foi a

proposição distribuída a esta Comissão e à de Educação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.
Por força do art. 103, V, 'a', do mencionado instrumento
legal, passamos agora a fazer o exame preliminar da matéria,
quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
o art. 7Q da Constituição mineira, reproduzindo textos
constitucionais anteriores, enumera os símbolos do Estado,
incluindo entre eles a bandeira estadual, conforme
transcrito a seguir:
"Art. l - São símbolos do Estado a bandeira, o hino e o

brasão, definidos em lei.".
A Lei nQ 2.793, de 1963, obedecendo ao "mandamus'1
constitucional, define, em seu art. 2 , o desenho, a forma
e as cores da bandeira estadual, e a Lei flQ 10.469 veda a
utilização de outras cores, que não o branco e o vermelho,
para serem utilizadas em seu desenho, e o preto, para os
escritos nela contidos.
Entretanto, ainda não foi publicada qualquer lei ou decreto
para regulamentar o uso da bandeira estadual e o cerimonial
de seu hasteamento e arriamento.
Assim sendo, a proposição em análise, de forma análoga à
Lei no 5.700, que disciplina a matéria no âmbito federal,
vem supriressa lacuna no ordenamento jurídico estadual.
Quanto á iniciativa para apresentar projetos dessa
natureza, esta não se inclui entre as privativas de qualquer
dos Poderes do Estado, sendo possível, portanto, a
iniciativa parlamentar.
Assim sendo, o projeto em tela encontra-se isento de vícios
constitucionais ou legais.

Conclusão
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Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
720/96.
Sala das Comissões, 23 de abril de 1996
Simão Pedro Toledo, Presidente - Ivair Nogueira, relator -

Geraldo Nascimento - Arnaldo Penna.
PARECER PARA O lg TURNO DD PROJETO DE LEI

NO 721/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em

exame objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro da Sagrada Família - ACOBASF -, com
sede no Município de Belo Horizonte.
Publicado em 29/3/96, o projeto vem a esta Comissão para
exame preliminar quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos dos arts 195 e
103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme se verifica na documentação juntada aos autos, a

entidade tem personalidade jurídica, funciona há mais de
dois anos, e os membros de sua diretoria são pessoas idôneas
que nada recebem pelo exercício dos cargos que ocupam.
Preenche, pois, os requisitos estabelecidos pela Lei n
5.830. de 6/12/71, que regula a declaração de utilidade
pública de entidades.
Por motivo de técnica legislativa, entretanto, apresentamos

a Emenda nQ 1 ao final deste parecer.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
721/96 com a Emenda flQ 1, redigida a seguir.

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

Comunitária do Bairro da Sagrada Família - ACOBASE -, com
sede no Município de Belo Horizonte.
Sala das Comissões, 23 de abril de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Ivair Nogueira, relator -
Arnaldo Penna - Geraldo Nascimento.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
No 724/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alvaro Antônio, o projeto de lei em
análise objetiva declarar de utilidade pública a Creche
Casinha da Vovô, com sede no Município de Belo Horizonte.
Desarquivado, nos termos do art. 185 do Regimento Interno,
e publicado em 30/3/96, o projeto vem a esta Comissão para
exame preliminar, atendendo ao que dispõe o art. 195, c/c o
art. 103, V, 'a", do citado diploma regimental-

Fundamentação
De acordo com a documentação juntada ao processo, a

entidade funciona há mais de dois anos, e os membros de sua
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diretoria são pessoas idôneas que nada recebem pelo
exercício dos cargos que ocupam. Cumpre a instituição,
portanto, os requisitos estabelecidos pela Lei flQ 5.830, de
6/12/71, que regulamenta a declaração de utilidade pública
de entidades.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
724/96 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 23 de abril de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Ivair Nogueira, relator -

Arnaldo Penna - Geraldo Nascimento.
PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 730/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de
lei em análise objetiva declarar de utilidade pública a
Sociedade Brasileira de Assistência Social - SOBRAS -, com
sede no Município de Belo Horizonte.
Publicado em 2/4/96, o projeto vem a esta Comissão para

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

Fundamentação
De acordo com a documentação juntada ao processo, a

entidade funciona há mais de dois anos, e os membros de sua
diretoria são pessoas idôneas que nada recebem pelo
exercício de seus cargos.
Constatamos, pois, que a instituição preenche os requisitos

estabelecidos pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que regula a
declaração de utilidade pública de entidades.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
730/96 no lQ turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 23 de abril de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Ivair Nogueira, relator -

Arnaldo Penna - Geraldo Nascimento.
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI

P1p 642/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei nQ 642/96, de autoria do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, objetiva declarar de utilidade pública a
Associação Comunitária da Vila Tiradentes - ASCOVIT -, com
sede no Município de Belo Horizonte.
Aprovado em lQ turno, o projeto em análise não recebeu
modificações. Cabe, agora, a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre a matéria no 2Q turno, em cumprimento
das disposições do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade objeto do projeto de lei em exame presta
atendimento integral aos moradores da Vila Tiradentes e
vizinhanças, especialmente aos do Bairro Concórdia, por meio
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de atividades culturais, sociais e recreativas. Com o seu
trabalho, visa também a estreitar os laços de fraternidade
entre os associados.
Diante disso, julgamos a referida Associação merecedora do

titulo de utilidade pública ora proposto.
Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei np 642/96 em 2Q turno, na forma original
Sala das Comissões, 23 de abril de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 661/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei ng 661/96. de autoria do Deputado Ermano
Batista, 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.
Aprovado o projeto em lp turno, sem modificação, cabe a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2g turno, em cumprimento das disposições regimentais.

Fundamentação
O CEPAS de Prudente de Morais tem por finalidade cuidar de

gestantes e crianças. Ajudando famílias carentes, contribui
para que não haja a proliferação de menores abandonados.
O trabalho já realizado pela instituição torna-a merecedora

do titulo declaratório ora proposto.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei nQ 661/96 na sua forma original.
Sala das Comissões, 23 de abril de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 664/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Alvaro Antônio. o Projeto de Lei n
664/96 visa declarar de utilidade pública a Associação
Mineira da Amizade - AMA -, com sede no Municipio de Belo
Horizonte.
Aprovado o projeto no lQ turno, com a Emenda no 1, cabe a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2g turno, nos termos regimentais.
Em anexo apresentamos a redação do vencido, que é parte

deste parecer.
Fundamentação

A entidade objeto do projeto em análise congrega seus
associados para a prática de atividades esportivas,
recreativas e culturais, visando ao desenvolvimento da
solidariedade entre eles. Além do mais, presta-lhes
assistência médica, odontológica e jurídica.
Para alcançar seus objetivos, é importante que o projeto em

causa receba o apoio desta Casa.
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Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

no 664/96 no 2Q turno, na forma do vencido no lo turno.
Sala das Comissões, 23 de abril de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

Redação do Vencido no ip Turno
PROJETO DE LEI Np 664196

Declara de utilidade pública a Associação Mineira da
Amizade - AMA -, 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
Mineira da Amizade - AMA -, 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 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 670/96

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

De autoria da Deputada Elbe Brandão, o projeto de lei em
análise visa a declarar de utilidade pública o Nacional
Atlético Clube, com sede no Município de Muriaé.
Aprovado o projeto no lQ turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2
turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade objeto do projeto em questão tem por finalidade
promover atividades esportivas, sociais, recreativas,
culturais e cívicas, notadamente de educação física e
futebol amador.
Em vista do trabalho que a instituição desenvolve, torna-se
justa e meritória a iniciativa de declará-la de utilidade
pública.

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

Lei no 670/96 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 23 de abril de 1996.
João Leite, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
hp 245/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei 

no 245/95, de autoria do Deputado
Sebastião Helvécio, que dá a denominação de Rodovia Vereador
Estevão Banhato ao trecho de rodovia compreendido entre o
Município de Rio Preto e a Rodovia BR-040, foi aprovado nos
turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f 1, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 245/95
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Dá a denominação de Rodovia Vereador Estevão Banhato ao
trecho de rodovia compreendido entre o Município - de Rio
Preto e a Rodovia BR-040.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica denominado Rodovia Vereador Estevão Banhato
o trecho de rodovia compreendido entre o Município de Rio
Preto e a Rodovia BR-040.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de abril de 1996-
Bonifácio Mourão, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Arnaldo Canarinho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Np 305/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 305/95, de autoria do Deputado
Bonifácio Mourão, que dá a denominação de Anel Rodoviário
Deputado Pedro de Tassis ao anel rodoviário de Governador
Valadares, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 305/95
Dá a denominação de Anel Rodoviário Deputado Pedro de

Tassis ao anel rodoviário de Governador Valadares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica denominado Anel Rodoviário Deputado Pedro de
Tassis o anel rodoviário de Governador Valadares.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de abril de 1996.
Arnaldo Canarinho, Presidente - Arnaldo Perna, relator -
Bonifácio Mourão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 409/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 409/95, de autoria do Deputado
Sebastião Navarro Vieira, que dá a denominação de Ponte
Dionisio Alves dos Reis à ponte sobre o rio Piranga, situada
na localidade de Pau Grande, no trecho de rodovia
compreendido entre os Municípios de Catas Altas da Noruega e
Lamim, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, lQ, do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 409/95
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Dá a denominação de Ponte Dionisio Alves dos Reis à ponte
sobre o rio Piranga, situada na localidade de Pau Grande, no
trecho de rodovia compreendido entre os Municípios - de Catas
Altas da Noruega e Lamim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica denominada Ponte Dionisio Alves dos Reis a
ponte sobre o rio Piranga, situada na localidade de Pau
Grande, no trecho de rodovia compreendido entre os
Municípios de Catas Altas da Noruega e Lamim.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de abril de 1996.
Bonifácio Mourão, Presidente - Arnaldo Canarinho, relator -

Arnaldo Penna.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 636/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 636/96, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel
que especifica com a Cooperativa de Eletrificação Rural de
Resende Ltda. - CERES -, 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 636/96
Autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel que
especifica com a Cooperativa de Eletrificação Rural de
Resende Ltda. - CERES.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar
imóvel de propriedade do Estado com área de 1.000m2 (mil
metros quadrados), constituído do lote urbano nQ 18 do
Núcleo Mauá, localizado na freguesia de Santo Antônio da
Vargem Grande, no Município de Resende, RJ, havido por
escritura transcrita sob o nQ 2.521, no livro 3-G, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Resende, no
Estado do Rio de Janeiro, pelo imóvel de propriedade da
Cooperativa de Eletrificação Rural de Resende Ltda.- CERES -
constituído de terreno com área de 1.100m2 (mil e cem

metros quadrados), situado na localidade denominada
Preguiça, no Município de Bocaina de Minas, havido por
escritura de compra e venda registrada no livro 2 sob o ng
R-1, matricula no 8.548, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Aiuruoca.
Art. 2 - A permuta dar-se-á sem ônus para o Estado e sem
torna para as partes.
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário
Sala das Comissões. 18 de abril de 1996-
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Bonifácio Mourão. Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Arnaldo Canarinho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI-

No 637/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei flQ 637/96, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Dores do Indaiá o imóvel que especifica, foi
aprovado no 2Q turno, na forma do vencido no lp turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada â matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 1Q, do Regimento interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 637196
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de
Dores do Indaiá o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer
reverter ao Município de Dores do Indaiá o imóvel
constituído por um terreno de 3-000m2 (três mil metros
quadrados), situado nesse município, na Rua Benjamim
Constant, no Bairro Buracão, no quarteirão nQ 269 da planta
topográfica da cidade de Dores do Indaiá, com os seguintes
limites e confrontações: 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. Ovídio 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
escritura pública registrada sob o ng 14.155, a fls. 5 do
livro 3.D.D. , no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Dores do Indaiã.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de abril de 1996.
Bonifácio Mourão, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Arnaldo Canarinho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 638/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 638/96, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Sabarà o imóvel que especifica, foi aprovado
nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, Ç l Q, do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, q ue está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI No 638196
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de

Sabará o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer
reverter ao Município de Sabará o imóvel constituído por um
terreno com área de 1.199,20m2 (mil cento e noventa e nove
virgula vinte metros quadrados), situado nesse município, na
Rua da República, 5!nQ, com os seguintes limites e
confrontações: pela frente, numa extensão de 30,00m (trinta
metros), com a Rua da República; pela direita, numa extensão
de 35.00m (trinta e cinco metros), com imóvel de propriedade
de Artur Cândido da Costa; pela esquerda, numa extensão de
52,70m (cinqüenta e dois metros e setenta centímetros), com
imóvel de propriedade de Alípio Messias de Castro; e, pelos
fundos, numa extensão de 30,00m (trinta metros), com a Rua
Praia do Rochedo, conforme escritura pública de doação
lavrada em 24 de julho de 1965, às fls. 132-133-v. do livro
de notas nQ 160-E, no Cartório do 2Q Oficio da Comarca de
Sabará, e transcrita sob o nQ 8.705, a fls. 269 do livro 3-
K, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sabará.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de abril de 1996.
Bonifácio Mourão, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Arnaldo Canarinho.
EMENDA Ng 2 AO PROJETO DE LEI Np 727/96

O art. lQ passa a ter a seguinte redação:
"Art. l - A Secretaria de Estado de Recursos Minerais,

Hídricos e Energéticos passa a ter a seguinte estrutura
orgânica:
1 - Gabinete;
II - Assessoria de Planejamento e Coordenação - APC -;
a) Centro de Planejamento e Orçamento;
b) Centro de Racionalização e Informação;
III - Superintendência de Recursos Minerais;
a) Diretoria de Engenharia Mineral;
b) Diretoria de Geologia e Recursos Minerais;
IV - Superintendência de Recursos Energéticos:
a) Diretoria de Estudos e Pesquisas;
b) Diretoria de Projetos Especiais;
V - Superintendência de Administração e Finanças;
a) Diretoria de Pessoal;
b) Diretoria Operacional
c) Diretoria de Contabilidade e Finanças;
d) Diretoria de Controle Interno.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 1996
Olinto Godinho
Justificação: Com a emenda, extinguimos a Superintendência
de Recursos Hidricos, reduzindo a estrutura que está em
análise. Com isso, pretendemos adequá-la à realidade atual.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 26 DE ABRIL DE 1996

ATAS

ATA DA 1419 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 24 DE ABRIL DE 1996
Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e

Wanderley Avila
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Oficias e telegramas -
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei Complementar n
16/96 - Projeto de Resolução flQ 773/96 - Projetos de Lei ns
771 e 772/96 - Requerimentos ns 1.304 a 1.311/96 -
Requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta e Sebastião Costa
- Comunicações: Comunicações dos Deputados Wanderley Ávila,
Alberto Pinto Coelho e Marcelo Gonçalves e da Comissão de
Defesa do Consumidor - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Ajalmar Silva, Leonidio Bouças, Bonifácio Mourão,
Marcos Helênio, Raul Lima Neto, José Bonifácio e Anderson
Adauto - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase: Abertura de
inscrições - Decisão da Presidência - Leitura de
comunicações apresentadas - Discussão e votação de
pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
riQs 648, 649, 650 e 651/96; aprovação - Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Sebastião Costa e Carlos
Pimenta; encaminhamento à Comissão de Agropecuária -
Requerimentos ns 1.035 e 1.069/96; aprovação - 2B Fase:
Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação de
proposições: Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei no
701/96; aprovação com as Emendas flQS 1 a 4 - Discussão, em
1 Q turno, do Projeto de Lei no 104/95; aprovação na forma do
Substitutivo nQ 1, com a Emenda nQ 1 - Discussão, em 1Q
turno, do Projeto de Lei nQ 351/95; aprovação com a Emenda
nQ 1 - Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 532/95;
aprovação - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José I-iaueisen - Ibrahim Jacob
- Ermano Batista - Antônio Júlio - Aflton 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 - Ciêuber
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 - Gil Pereira - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Iva José - 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 -
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Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio - Marco Régis - Maria
Olivia - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Codinho -
Paulo Piau - 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 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 á leitura
da ata da reunião anterior.

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

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

OF XCI OS
Do Sr. João Fassarella, Deputado Federal, acusando o
recebimento do ofício enviado por esta Casa que trata de
emenda à Constituição visando a facilitar o atendimento
médico-odontológico à população carente e informando que irá
analisar a matéria.
Do Sr. Altamir José Ferreira, Prefeito Municipal de
Contagem, informando que, desde 16/3/89, a empresa Tema
Consultoria Empresarial Ltda. é responsável pela apuração do
índice VAF nesse município. (- A CPI-VAF.)
Do Sr. Clênio Antônio Rezende, Prefeito Municipal de
Guarda-Mor e Presidente da Associação dos Municípios da
Microrregião do Noroeste de Minas - AMNOR -, informando a
composição da diretoria dessa Associação eleita em 12/4/96.
Do Sr. Paulo Telles da Silva, Prefeito Municipal de Ibirité
e Presidente do Consórcio Intermunicipal da Bacia
Hidrográfica do Rio Paraopeba - CIBAPAR -, apresentando o
CIBAPAR e informando esta Casa sobre suas atividades. (- A
Comissão de Meio Ambiente.)
Dos Srs. Carlos Eloy Carvalho Guimarães, Presidente da

CEMIG. e Augusto Celso Franco Drummond, Presidente do CREA-
MC, agradecendo convite para a solenidade comemorativa da
Semana da Inconfidência.
Do Sr. Geraldo Magela Pinto Garcia, Superintendente

Regional da Receita Federal - 6ã Região Fiscal, era atenção a
oficio desta Casa, informando que a comissões parlamentares
de inquérito de Estados e municípios é defeso o fornecimento
de informações protegidas pelo sigilo fiscal. (- A CPI do
VAF.)
Do Sr. Gibraim Souza Couri, Superintendente da 4

Superintendência do Departamento de Policia Rodoviária
Federal, informando, em atenção a requerimento do Deputado
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Paulo Schettino, que não mais se cogita a desativação da
delegacia sediada em Caxambu. -
Dos Srs. Armando Miglio Abrantes e Gilson Pereira Almeida,
funcionários da Secretaria do Trabalho no Município de
Teófilo Otôni, solicitando da Casa posicionamento contrário
a recursos que venham a ser apresentados contra as decisões
que os reintegraram, entre outros, ao serviço público do
Estado. (- A Comissão de Administração Pública.)
Da Sra. Maria Cristina Gouvêa Nordan, Presidente da

Sociedade dos Surdos de Selo Horizonte, comunicando os nomes
dos membros eleitos para a diretoria dessa associação no
periodo de 1996 a 1998.
Do Sr. José Theodomiro de Araújo, Secretário Executivo do
Instituto Manoel Novaes para o Desenvolvimento do São
Francisco - IMAN -, convidando o Presidente da Casa a
participar, nos dias 16 e 17/5/96, na localidade de Xingo,
de reunião para criar o Centro de Excelências do Vale do São
Francisco. (- A CIPE - São Francisco.)
Do Sr. Lourival Araújo Andrade, confirmando sua presença na

audiência pública do dia 24/4/96.
TELEGRAMAS

Dos Srs. Antônio do VaIle, Jair Siqueira, Sandra Starling,
Deputados Federais, e Israel Pinheiro Filho, Secretário de
Transportes e Obras Públicas, agradecendo convite para a
solenidade comemorativa da Semana da Inconfidência.
Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do

Governador, informando que o assunto objeto do Oficio n
533/96 foi encaminhado ao Ministério da Fazenda para exame.

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 COMPLEMENTAR No 16/96

Acrescenta parágrafo ao art. 3Q da Lei Complementar nQ 27,
de 18 de janeiro de 1993.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Acrescente-se ao art. SQ da Lei Complementar ng

27, de 18 de janeiro de 1993, o seguinte
"Art. 3Q - ....................................

- Excetua-se do disposto no parágrafo anterior o Fundo
para a Infância e a Adolescência, cuja gestão dar-se-á em
conformidade com a Lei Federal nQ 8.069, de 13 de julho de
1990.".
Art. 2c, - Esta lei complementar entra em vigor na data de

sua publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 1996.
Marcos Helênio
Justificação: A Lei Complementar ng 27, de 18/1/93, dispõe
sobre a instituição, a gestão e a extinção de fundo
estadual. Entretanto, o § 2g do art. 3Q determina que o
gestor do fundo, de forma genérica, deverá ser secretaria de
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Estado ou entidade da administração indireta do Poder
Executivo.
Ocorre que o referido dispositivo desconsiderou a
especificidade do Fundo Estadual para a Infância e a
Adolescência, cuja gestão dar-se-á, segundo o Estatuto da
Criança e do Adolescente, pelo Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente.
Assim, para assegurar obediência â determinação do
Estatuto, apresentamos este projeto e contamos com o apoio
dos nobres pares para sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 200, c/c o art. 103, do
Regimento Interno. -

PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 773196
Altera dispositivos da Resolução ng 5.065, de 31 de maio de
1990.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. l - O inciso 1 e as alíneas 'a e "b' do inciso II do

art. 23 da Resolução nQ 5-065, de 31 de maio de 1990, passam
a vigorar com a seguinte redação:

Art 23 - ...................
1 - PRIMEIRA PARTE - PEQUENO EXPEDIENTE, das 14 horas às
lShlSmin:

II - ........................
a) das lShlSmin às 16h15min:

b) das l6hlSmin em diante:

Art. 2Q - O # 1Q do art. 31 da Resolução n 5.065, de 31 de
maio de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 31 - .....................

l - Para apresentar proposição, falar sobre assunto de
interesse geral, fazer comunicação de acontecimento
relevante ou de falecimento de pessoa de notoriedade, terá o
Deputado previamente inscrito o prazo de quinze minutos.".
Art. 3 - Fica suprimido o inciso VI do parágrafo único do

art. 169 da Resolução np 5.065, de 31 de maio de 1990.
Art. 4Q - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, de abril de 1996.
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano
Batista - Antônio Júlio.
Justificação: O projeto em tela objetiva permitir a

concessão de aparte a pronunciamentos realizados no Pequeno
Expediente, medida reclamada pelos parlamentares mineiros,
de modo a imprimir maior dinamismo às reuniões de Plenário.
Para a viabilização dessa proposta, apresenta-se conveniente
a ampliação do prazo a ser concedido a cada orador inscrito,
de 10 para 15 minutos, e, conseqüentemente, a dilação do
tempo de duração de cada uma das partes da reunião.
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- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia para

parecer. -
PROJETO DE LEI NO 771/96

Acrescenta parágrafo ao art. SQ da Lei flQ 10.624, de 17 de
janeiro de 1992
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lç - O art. Sç da Lei nQ 10.624, de 17 de janeiro de
1992, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. s - O Conselho Estadual de Habitação tem como

objetivo cooperar na formulação e na implementação da
política habitacional do Estado.

l - São membros do Conselho Estadual de Habitação:
1 - o Secretário de Estado da Habitação, que será seu

Presidente;
II - o Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação

Geral
III - o Secretário de Estado de Transportes e Obras

Públicas;
IV - o Diretor-Presidente da Companhia de Habitação de

Minas Gerais;
V - 1 (um) representante do Município de Selo Horizonte;
VI - 1 (um) Prefeito representante das cidades-pólo de

Minas Gerais;
VII - 1 (um) Prefeito representante da Associação Mineira

de Municípios;
VIII - 1 (um) representante da Federação das Associações

Microrregionais;
IX - 1 (um) representante do Sindicato das Indústrias da

Construção Civil de Minas Gerais;
X - 1 (um) representante das associações de bairros;
XI - 1 (um) representante da Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental - Seção Minas Gerais;
XII - 1 (um) representante da Sociedade Mineira de
Engenheiros;
XIII - 1 (uni) representante do Fórum Estadual de Moradia

Popular.
§ 2Q - A competência e as normas de organização do Conselho

Estadual de Habitação serão estabelecidas, mediante decreto,
pelo Governador do Estado.".
Art 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. $Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Geraldo Nascimento
Justificação: O Decreto ng 37.075, de 17/7/95, que dispõe
sobre alterações no Conselho Estadual de Habitação, tem em
seu art. 4Q a regulamentação da composição dos membros do
referido Conselho.
Apesar dos 12 Conselheiros já nomeados, entendemos que
falta o representante do Fórum Estadual de Moradia Popular.
Os Conselheiros constantes nos incisos 1 a XII, exceto o do
inciso X. são representantes do Estado, dos municípios e de
entidades de classe, não havendo representante da população,
que é a beneficiária final.
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O Fórum Estadual de Moradia Popular é o representante
máximo dos sem-casa, formado por pessoas de ilibada
reputação, com representação em todo o Estado. -
Assim, é por inteira justiça e para melhor
representatividade dos sem-casa, que são a razão e a
finalidade da existência deste Conselho, que se torna
necessária a inclusão de um representante do Fórum Estadual
de Moradia Popular, conforme consta neste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

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

PROJETO DE LEI Hp 772/96
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores do Bairro Industrial São Pedro, com sede no
Municipio de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores do Bairro Industrial São Pedro,
com sede no Municipio de Betim.
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,
Ivair Nogueira
Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores do
Bairro Industrial São Pedro é uma sociedade civil sem fins
lucrativos, criada com o objetivo de apoiar os moradores
desse bairro social e culturalmente.
Com seu trabalho, a entidade tem a oportunidade de ajudar
instituições nas atividades e promoções que visem a
beneficiar a comunidade local, promovendo, ao mesmo tempo, o
bem-estar dos seus associados.
A entidade merece, portanto, 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. 196, c/c O art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 1.304/96. do Deputado Durval Ângelo, solicitando seja

encaminhada a "Moção de Apoio ao Ensino Religioso Escolar em
Escolas Públicas" às Comissões de Educação da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. (- A Comissão de Educação.)
NQ 1.305/96, do Deputado Geraldo Nascimento, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ã
implantação de guarnição do Corpo de Bombeiros no Municipio
de Itabira. (- A Comissão de Defesa Social.)
NQ 1.306/96, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Presidente da
CEASA-MG com vistas a que seja autorizada a construção de um
galpão com 50 boxes comerciais e a ampliação da pedra de
comercialização , em 80%, na CEASA-MG do Municipio de
Uberlândia. (- A Comissão de Administração Pública.)
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Ng 1.307/96, do Deputado Antônio Andrade, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulaçõescom o
Município de Lagoa Grande pela passagem do seu quarto
aniversário de emancipação político-administrativa.
NQ 1.308/96, do Deputado Antônio Andrade, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Município de Riachinho pela passagem do seu quarto
aniversário de emancipação político-administrativa. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)
NQ 1.309/96, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando
seja transcrito nos anais da Casa o "Manifesto dos
Radiodifusores", de autoria do Presidente da Associação
Mineira de Rádio e Televisão - AMIRT. (- A Mesa da
Assembléia.)
NQ 1.310/96, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à
ampliação do trevo da MG-122 que dá acesso à cidade de
Capitão Enéias. (- A Comissão de Administração Pública.)
NQ 1-311/96, do Deputado Wilson Trôpia, solicitando se
consigne nos anais da casa voto de congratulações com o
Centro Educativo Cândida Cabral pelo trabalho desenvolvido
na profissionalização de menores carentes e na prestação de
serviços na área da saúde. (- A Comissão de Saúde e Ação
Social
- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos

Deputados Carlos Pimenta e Sebastião Costa.
COMUNICAÇÕES

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados
Wanderley Ávila, Alberto Pinto Coelho e Marcelo Gonçalves e
da Comissão de Defesa do Consumidor.

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

Silva.
O Deputado Ajalmar Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

hoje a Mercedes, amanhã outros empreendimentos tão ou mais
importantes. E a vez de Minas Gerais, é a vez dos mineiros.
Para se chegar a isso, muito se tem feito e muito ainda há
por se fazer. Os mineiros fizeram sua parte. Elegeram
Eduardo Azeredo, que já havia demonstrado sua capacidade,
sua competência, sua honestidade e sobretudo seu espirito
Público, quando Prefeito de Belo Horizonte. Feito
Governador, começou o seu trabalho, consciente das
dificuldades que encontraria pela frente. Vem trabalhando
dentro do espírito do Plano Real, inovando, criando novos
meios e, sobretudo, procurando administrar tantas
dificuldades, com criatividade e muita coragem. Coragem para
reformar, coragem para descentralizar, coragem para propor,
e coragem para enfrentar criticas muitas vezes injustas.

E claro que nem tudo está como deveria ser, O PMDI, Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado, tão bem elaborado,
começa a ser discutido e implantado em todos os seus
aspectos. O projeto SOMMA, iniciado no Governo do Dr. Hélio
Garcia, vem beneficiando vários municípios. Na área da



642

Educação, Minas vem recebendo homenagens, pela qualidade do
processo apresentado.
O desenvolvimento econômico determina o crescimento do

Produto Interno Bruto.
Dentro desses aspectos, muito está em andamento.

Particularmente, estamos tendo a honra de poder participar
de algumas frentes de trabalho do Governo, representando a
Assembléia Legislativa, naturalmente indicado pelo
Presidente Agostinho Patrús. As missões tecnológicas ou de
desenvolvimento, um dos braços do PMDI, já foram
exaustivamente discutidas e, após definidas, começam a ser
implementadas no que diz respeito a pessoas e entidades
interessadas. Missões relativas a assuntos importantes como
gemas e jóias, saúde animal, biotecnologia, florestas
renováveis, resíduos poluidores e piscicultura serão
prioridades do Governo Azeredo, e o desenvolvimento dessas
missões trará benefícios imediatos ao Estado e ao Pais

Estamos acompanhando também, juntamente com outros colegas
Deputados, o levantamento dos imóveis pertencentes ao
Estado, e devemos salientar o grande trabalho, que vem sendo
desenvolvido, sob a coordenação do Secretário de
Administração Dr. Cláudio Mourão.
O cadastramento atual praticamente não existe, e são

várias as surpresas que vão se apresentando, com verdadeiros
absurdos que precisam ser solucionacos. Os vários projetos
de reformas, hoje tramitando nesta casa, demonstram a
vontade do Governo em se adequar à realidade do nosso Pais.
Devemos discuti-]os no mais breve tempo possível, para que
mais rápido o Estado se torne ágil, viável e progressista.

Aproveitamos, então, esta oportunidade, para cumprimentar
o Governador Eduardo Azeredo e o Governo como um todo, pela
conquista da Mercedes, e, sobretudo, para cumprimentar Minas
e os mineiros também pelas conquistas recentes, como a
expansão da FIAT, com o lançamento mundial do Pálio, com o
crescimento da CENIBRA, com a instalação de indústrias como
a Black & Decker, em Uberaba. Vislumbramos, ainda, a
possibilidade de instalação da Indústria Perdigão em Patos
de Minas. Dessa forma, o Governador vai cumprindo o seu
desejo de acabar com as desigualdades sociais nas várias
regiões de nosso Estado. Assim, vai continuando com o
projeto Jaiba, vai implementando nossas fontes de energia,
através da CEMIG, em convênio com a iniciativa privada, vai
aprimorando e equipando adequadamente a nossa segurança, vai
enfim, colocando Minas na vanguarda de crescimento dos
Estados brasileiros.
A equipe é coesa e embora em alguns momentos seja

criticada, destaca-se pelo trabalho sério, honesto e pela
vontade de acertar. Após praticamente um ano e meio dessa
administração, já podemos antever seu sucesso, pois trabalha
com muita calma, sem atropelos, bem ao estilo mineiro,
planejando em médio e em longo prazos e contando com o apoio
incondicional da maioria dos Deputados desta Casa e,
principalmente, com a maioria dos mineiros.
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Os Prefeitos, apesar das dificuldades que atravessam seus

municípios, apesar da falta de grandes obras, tenho certeza,
entendem e aplaudem esse Governo. Também eles compreendem
que o momento não é para grandes gastos, e pelo menos na
região da qual tenho a honra de ser o representante no
Legislativo, as dificuldades vêm sendo superadas com
criatividade, trabalho e dedicação, e podemos afirmar que
esses municípios se encontram relativamente bem
Esse somatório é que ajuda Minas a crescer: o

entendimento, o diálogo, a perseverança e a confiança em
nossos administradores.
Essa Casa muito tem feito com a votação e a discussão de

vários projetos interessantes, mas, sobretudo, dando total
apoio ás iniciativas do Executivo. Cientes de nossas
responsabilidades temos procurado participar, dando nossa
modesta colaboração e nela colocando o nosso Coração, com a
mesma força com que administramos nossa querida Monte
Carmelo.
Minas está de parabéns, pois está nas mãos de bons

mineiros, e guiada por um timoneiro forte e carismático, o
Governador Eduardo Azeredo.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Leonidio

Bouças-
0 Deputado Leonidio Bouças - (Lê o seguinte projeto de

lei:)
"Declara de utilidade pública a Associação Cultural e

Educativa do Alto São Francisco - ASCEFRAN.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Cultural e Educativa do Alto São Francisco - ASCEFRAN -, com
sede no Município de Pompéu.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de abril de 1996.
Leonidio Bouças
Justificação: A referida Associação, fundada em 1992, é

uma entidade civil sem fins lucrativos. Realiza projetos
culturais visando o aprimoramento da área social; incentiva
e divulga todas as manifestações sociais de Pompéu e de
Abaeté, resgatando a memória, a história e os valores
culturais desses municípios. Dá prioridade aos artistas
locais e regionais nas diversas áreas em que atuam, música,
dança, teatro, pintura, escultura, literatura, enfim, a arte
em geral. A Associação vem realizando um trabalho relevante
para a comunidade, razão por que merece ser declarada de
utilidade pública".

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

Mourão.
O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, em recente reunião conjunta das Comissões de
Educação da Câmara Federal e desta Assembléia, discutiu-se a
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Proposta de Emenda á Constituição flQ 233-A, do Governo
Federal, que altera a Constituição Federal na área da
educação. A reunião foi coordenada pela Deputada Maria
Elvira e ressaltou os seguintes pontos a serem alterados.

1 - O art. 34, de modo a permitir a intervenção federal no
Estado que não cumprir a obrigação de aplicar o mínimo
constitucional em educação.
A época da Constituinte mineira, esse foi um dos pontos

bem debatidos e discutidos com a sociedade em geral. Firmou-
se como principio, no art. 184, inciso IV, a possibilidade
de o Estado intervir no município que não aplicasse 25% de
sua receita resultante de impostos e de transferências na
manutenção e no desenvolvimento do ensino.
Dessa forma, entendo, pela repercussão havida àquela

época, que o principio a ser estendido ao Estado é bom e
saudável. E mais uma garantia para que o Estado dê realmente
prioridade à educação.
Pena que não se tenha incluído também um dispositivo

semelhante ao nosso art. 205, que proíbe ao Estado auxiliar
o município que deixe de aplicar o mínimo constitucional
obrigatório em educação. Apresentarei moção à Câmara Federal
para que inclua a norma desse artigo na referida proposta de
emenda.
2 - O art. 206. inciso IV. Esse artigo estabelece os

princípios a serem observados no que se refere ao ensino no
pais No inciso IV, prevê-se a gratuidade do ensino público
nos estabelecimentos oficiais. Caso a alteração proposta
venha a ser aprovada, a gratuidade será especificada para os
níveis infantil, fundamental, médio e superior. Dessa forma,
desde o pré-escolar até o curso de doutorado, em nível de 3g
grau, encontrar-se-á o ensino gratuito nos estabelecimentos
públicos oficiais.
Na realidade, o que se pretende com essa alteração é

permitir às unidades de ensino superior que cobrem os cursos
de treinamento, especialização e aperfeiçoamento, porque
serão gratuitos a graduação, o mestrado e o doutorado.
3 - O art. 207, que recebe um parágrafo único. Com as

alterações propostas, prevê-se a desconstitucionalização da
autonomia universitária. E importante ressaltar que não se
propõe acabar com a autonomia da universidade: simplesmente
mantém-se a autonomia, sujeita a legislação
infraconstitucional a ser editada, bem como prevê-se a
possibilidade de estender às demais instituições de ensino
superior e aos institutos de pesquisa diferentes graus de
autonomia.

Pretende o Ministério da Educação e Desportos disciplinar
a possível autonomia das instituições públicas e privadas,
bem como dos institutos de pesquisa.
4 - O art. 208, que enumera as garantias de cumprimento

dos deveres do Estado. As alterações propostas incidem sobre
os incisos 1, II, IV e VII. Vejamos um por um -

No Inciso I. obriga-se o Estado a oferecer vagas em número
suficiente.
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No inciso Ii, altera-se a redação para 'progressiva

universalização do ensino médio e pré-escolar gratuito".
Está demonstrado, de forma inequívoca, que a prioridade
número um do Estado deve ser oferecer já o ensino
fundamental, de 1 a 8a séries, mas a gratuidade e a
obrigatoriedade deste deve ser estendida ao pré e ao ensino
médio.
Nos incisos IV e VII, inclui-se a prioridade do

atendimento gratuito á população de menor renda, tanto na
oferta de creche às crianças de O a 6 anos (inciso IV)
quanto no atendimento ao educando no ensino fundamental,
através de programas suplementares de material didático-
escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde
(inciso VII).
5 - O aru 211 estabelece como os sistemas de ensino se

integrarão, nos diferentes níveis de governo. Com as
alterações propostas, pretende-se estabelecer os campos de
ação da União, do Estado e do município, com definições
claras, de forma que á União competirá, além de organizar e
financiar o sistema de ensino federal, o exercício da função
redistributiva e supletiva, de forma a garantir a Igualdade
das oportunidades educacionais.
Realmente, a Carta de 1988 peca, em alguns casos, pela

falta de delimitação Clara dos campos de ação das entidades
federativas, Inclusive na educação- A alteração que se
propõe no art. 211 e no art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias definirá, sem dúvida, a ação da
União, do Estado e dos municípios- E o que é mais
importante: ganha a União a função redistributiva e
supletiva, na área educacional. Velará a União por que, em
todos os cantos do Pais, os brasileiros tenham a mesma
oportunidade.
Determina-se na alteração proposta, com clareza, que os

Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no
ensino fundamental e no médio (§ ao); aos municípios caberá
o ensino fundamental e o pré-escolar ( 2), permanecendo a
União com o ensino superior e ganhando a nova função de
redistribuir, para garantir a igualdade das oportunidades.
6 - O art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias, no qual se propõem alterações bem práticas,
porque é nele que se encontram as formas de ação.
Todos sabemos que uma educação de bom nível depende não só

da vontade do Governo, mas, fundamentalmente, dos recursos
humanos e financeiros. A determinação de um mínimo
constitucional a ser aplicado em educação não resolveu o
problema.
Uma pesquisa do Ministério verificou dados

impressionantes, em face da má distribuição dos recursos do
FPE, do FPM e do ICMS entre os Estados e os municípios.
Descobriu-se que, consideradas só essas receitas e as
matriculas no ensino fundamental, a disponibilidade média de
recursos financeiros por aluno seria de R$340,00, caso 60%
dos recursos fossem aplicados no ensino fundamental.
Entretanto, o valor médio por aluno é de R$80,00, no
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Maranhão; de R$220,00, no Pará; de R$830,00, no Rio de
Janeiro, e de R$1.165,00, em São Paulo. Vejam bem:
R$1.165,00, em São Paulo, mas R$80,00, no Maranhão. A isso
acresce a disparidade num mesmo município: por exemplo, o
gasto por aluno na rede municipal é de R$30,00 e, na rede
estadual, de R$300,00. Dessa forma, é necessário que haja
uma intervenção a fim de que se igualem as oportunidades,
durante um período predeterminado de dez anos.

Pretende-se, assim, que nesse período de dez anos:
1 - haja a aplicação de, no mínimo, 60% daqueles recursos

no ensino fundamental, assegurando-se a universalização do
atendimento e a remuneração do magistério;
2 - seja criado, em cada Estado, um fundo de

desenvolvimento do ensino fundamental e de valorização do
magistério, observadas as normas federais;

3 - seja determinada por lei redistribuição dos recursos,
de acordo com o número de alunos nas redes de ensino
fundamental, que receberão pelo menos 15% dos recursos a que
se referem os arts. 155, inciso 1, "b" e §20 (ICMS do
Estado); 158, inciso IV (ICMS - transferência aos
municípios), e 159, incisos 1, "a" e "b", e II (FPE, FPM e
IPI), da Constituição Federal.
Determina-se, ainda, na alteração do art. 60, a obrigação

de a União complementar os recursos daquele fundo, sempre
que, em cada Estado, seu valor por aluno não alcançar o
mínimo nacional, fixado em lei. Além disso, pelo menos 60%
dos recursos do fundo deverão ser destinados ao pagamento
dos professores do ensino fundamental, no efetivo exercício
do magistério, e os recursos do salário-educação, previstos
no § SQ do art. 212, poderão ser utilizados pela União como
fonte adicional para o financiamento da educação.
Acredito nessas propostas. Voltarei ao assunto, retomando

os pontos mais importantes dessa discussão muito proveitosa,
pois a educação galvaniza todos os que por ela lutam.
O Sr, Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos

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

Deputados, Sras. Deputadas, público presente, representantes
da imprensa, antes de iniciar o meu pronunciamento quero
cumprimentar a nobre Deputada Elbe Brandão, pelo transcurso
do seu aniversário, desejando-lhe muitas felicidades e muito
êxito em seus trabalhos.
Sr. Presidente, vamos encaminhar dois requerimentos
Antes, porém, temos um assunto importante a ser debatido,

que é, ainda, o massacre no Pará.
Sr. Presidente, Srs Deputados, ainda perplexo pelo choque

do fato e a contundência das imagens mostradas sobre o
massacre dos sem-terras no Pará, queremos tecer alguns
comentários sobre o fato lá ocorrido, que longe de ser um
acontecimento fortuito, retrata, mais que qualquer outro
fato, a verdadeira face do Brasil atual-
0 espetáculo dos cadáveres expostos, jogados uns sobre os

outros, mostrou, em cores realistas, a vida q ue leva o povo
deste Pais, a sina do brasileiro comum, aquele a quem as
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elites negam qualquer tratamento digno, ainda que no momento
de seu suspiro derradeiro. -
Foram homens, mulheres, jovens e crianças mortos ou de

alguma forma atingidos pela violência oficial. Um morre com
os olhos arregalados, o outro, conformado, de outro mais nem
o semblante dá para ver, pois que seu rosto já não é a massa
uniforme. Enfim, a morte de inocentes sem terra mancha o
campo brasileiro de sangue. São mortes bárbaras, absurdas,
inconcebíveis. Contudo seu componente mais trágico não é o
massacre de seres humanos em si, mas as verdades que se
revelam após cada chacina perpetrada contra trabalhadores
neste Pais E a face medonha do "apartheid" social
brasileiro que se desnuda. E a resistência dos poderosos,
dos privilegiados, dos que são ricos ás custas da pobreza
alheia, dos que comem sobre a fome do pobre, dos parasitas
sociais que vivem alimentados pela morte do irmão. E uma
resistência impiedosa, porque baseada na constatação de que
esses sanguessugas somente conseguem sobreviver alicerçados
nesse covarde esquema de poder.
Ressalte-se, a propósito do que afirmamos, que o Pará é um

exemplo clássico do sistema de opressão e exclusão social
instalado na Nação, embora, bem sabemos, não seja o único.
Ocorre, porém, que naquelas terras, imensas e selvagens, a
covardia dos poderosos encontra amparo mais seguro, suas
violações á justiça e ao direito são toleráveis mais
naturalmente. Note-se, portanto, que o perfil do
latifundiário existente no Pará é o pior possível. Trata-se
de um indivíduo que, a um só tempo, exime-se de compromissos
com a produtividade, a qualidade da produção, a justiça
social e o respeito ao ser humano. São fazendeiros
incompetentes, que, não conseguindo sobreviver
economicamente em regiões de alta produtividade, fundada em
qualificação técnico-cientifica, vão encontrar asilo naquela
terra sem lei. Grande parte desses latifundiários é,
inclusive, oriunda das regiões Sul e Sudeste, onde , sua
incompetência enquanto empresários rurais ficou clara E que
só conseguem se sustentar sobre métodos arcaicos de pecuária
extensiva, sem compromisso com melhoria da produtividade ou
com o equilíbrio ecológico. Mais que isso, organizam sua
produção sobre a mão-de-obra escrava, o que já foi
comprovado inúmeras vezes. Assim é que alcançam sua margem
de lucro Esclarecemos, então, que, quando nos referimos aos
proprietários rurais do Pará, não estamos falando do
empresário que produz com eficiência e nos termos da lei.
Pelo contrário, o fazendeiro paraense, via de regra, é
incapaz de produzir bem, necessitando de todo esse esquema
de violência para maximizar seu lucro.

Indagamos, pois, se alguém, dotado dos menores princípios
éticos que seja, pode justificar a estrutura agrária
brasileira. Observamos claramente que o Movimento dos Sem-
Terra ganha repercussão positiva e crescentes adesões na
sociedade brasileira justamente pelos méritos de sua luta. E
nem se pretende que essa luta vise a implantação do
socialismo no Brasil. Antes, seu objetivo é ultrapassar o
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feudalismo que ainda perdura em nosso meio rural rumo a
níveis de concentração agrária e de produtividade
agropecuária semelhantes aos grandes baluartes do
capitalismo do hemisfério norte.
Ainda assim, devemos enfatizar que, mesmo que o movimento

dos trabalhadores sem terra fosse completamente equivocado e
destituído de razão, jamais se justificaria a ação policial
lá desenvolvida. Foi um verdadeiro massacre, despido de
qualquer racionalidade. O crime demonstrou não apenas um
surpreendente despreparo da PM do Pará, como sua patente
associação com a pistolagem e o crime organizado. A esse
respeito, aliás, é muito pertinente a definição dada pelo
advogado Luiz Eduardo Greenhalgh, quando estabelece que os
fazendeiros do Pará, em regra, mantém seus exércitos de
capangas, pistoleiros contratados para assassinatos em
geral, e têm nas policias oficiais como que uma força de
reserva, a ser utilizada em casos mais problemáticos, como
manifestações coletivas.
O conluio entre policia e latifundiários é, por sinal,

muito claro no Pará. Não foram apenas os vinte e tantos
trabalhadores rurais e seus familiares a serem chacinados.
Ao longo dos anos vem crescendo o número de pessoas
assassinadas naquele Estado, entre trabalhadores rurais,
padres, advogados e até mesmo parlamentares. A impunidade é
garantida, de tal forma que os pistoleiros circulam
livremente, até mesmo divulgando relações com nomes de suas
vitimas posteriores.
Especificamente nessa chacina de Eldorado dos Carajás,

foram inúmeras as ações de autoridades do Estado no sentido
de mascarar a realidade do evento. São os corpos 'sumidos";
a tentativa dos médicos-legistas de ocultar a existência de
execuções, fraudando laudos periciais, o que foi provado
apôs a chegada de um dos maiores especialistas do Pais,
trazido de Campinas, que demonstrou terem havido execuções
frias contra pessoas indefesas; é a intimidação contra
possíveis testemunhas, que, afinal, começam a aparecer; são
as armas usadas no massacre, que já foram trocadas; tudo
culminando com a designação para presidir o inquérito
policial de um delegado de notórias relações com criminosos
e latifundiários. E uma situação intolerável, que causa
indignação e vergonha a cada cidadão brasileiro, razão pela
qual entendemos que esta Casa não deve se omitir. Estamos
apresentando, dessa forma, requerimento solicitando uma
moção de repúdio desta Assembléia ao incidente, bem como
providências ao Governador Almir Gabriel, político que
detinha uma biografia honrada até aquele momento, no sentido
de que promova uma apuração decente dos fatos e concorra
para a efetiva punição dos criminosos. Da mesma maneira,
gostaríamos de registrar nossa decepção com a PM mineira
pelo uso de armamentos medievais contra os sem-terras.
Requeremos, também, ao Comandante-Geral da PMMG que suspenda
o uso dos armamentos vulgarmente denominados "aruega" e
"sapezinho".
Os requerimentos são os seguintes: ( Lê:)



649 ON
"O Deputado que este subscreve requer a V. Exa. , nos

termos regimentais, seja consignada nos anais desta Casa
moção de repúdio aos incidentes ocorridos no Sul do Pará,
região conhecida como Eldorado dos Carajás, os quais
culminaram com o assassinato de mais de 20 pessoas.

Requer, outrossim, sejam encaminhadas ao Sr. Governador do
Estado do Pará, Dr. Almir Gabriel, e ao Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, manifestações desta
Assembléia reivindicando uma apuração séria e isenta dos
responsáveis pelo fato, bem como a efetiva punição dos
culpados.`

E o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima

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

Agostinho Patrús; Sras. Deputadas, Srs. Deputados, venho a
esta tribuna para falar de um assunto que sei que está sendo
muito explorado nesses últimos dias, evidentemente pela
repetição do fato que abalou o nosso Pais e que tem levado
alguns até a abusarem desse assunto de forma totalmente
pessoal e egoísta, sem examinar o cerne da questão. E a
questão dos sem-terras e a ação policial violenta acontecida
nos últimos dias. Sei que o tema, pelo que todos nós vimos
através da televisão e dos jornais, é, aparentemente, fácil
de se abordar, porém, como tantos outros, é um tema sutil e
perigoso, porque para falar sobre ele é preciso, primeiro,
conhecê-lo.
Srs. Deputados, sem dúvida, a reforma agrária é necessária

para que qualquer nação alcance a prosperidade, fato este
comprovado pelos países de Primeiro Mundo, como os Estados
Unidos, a própria Inglaterra, a França e o Japão, que
fizeram a sua reforma agrária. Se examinarmos bem a
história, iremos perceber que toda nação que prosperou
passou por um processo de reforma agrária. Sou um defensor,
um apologista de uma reforma agrária consciente, não
irresponsável como a do México, porque, se assentarmos nas
terras os chamados sem-terras, os brasileiros sem espaço
para plantar, mas não lhes dermos, antes, insumos,
orientação e educação agrícola, nada vai adiantar.
O evento, Srs. Deputados, chama-me a atenção e faz-me

subir a esta tribuna para não deixar no ar a injustiça que
se vem cometendo, por não se examinar acuradamente o que
aconteceu. Sem dúvida, sabemos que a violência gera
violência, assim como a injustiça gera rebeldia e atos de
violência. Eu diria que o Estado injusto é como se fosse um
ambiente imundo e propicio à proliferação de vírus e de
bactérias. Mas, pela assepsia, pela limpeza efetuada pelos
atos de justiça, elimina-se toda possibilidade da
proliferação de germes patológicos. Assim, também, a justiça
executada numa nação exclui totalmente a possibilidade de
uma guerra civil, de derramamento de sangue do homem pelo
próprio homem.
Por questões ideológicas e filosóficas, digo, mais uma

vez, que sou favorável á reforma agrária, porém, uma reforma
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agrária sábia, com instrução, uma reforma agrária em que
aqueles que são assentados na terra recebam, não só insumos
e implementos, mas também uma educação agrícola, que irá
esclarecê-los a respeito da importância da terra.
Contudo, senhores, esse "Movimento dos Sem Terra", sobre o

qual não me julgo na condição de elaborar um juizo, tem-nos
causado espanto em algumas ocasiões, pela forma como vem se
armando e se organizando. Talvez, isso esteja acontecendo
por causa da morosidade dos nossos governantes e das
autoridades, que insistem em não levar a sério um assunto
tão importante como a reforma agrária. Esse último evento
teve como conseqüência a morte de diversos membros do
"Movimento dos Sem Terra". Isso redundou numa acusação feroz
contra a ação policial e tem que ser examinado com mais
cautela e justiça. Quero agora, Senhor Presidente, expressar
minha visão pessoal dos fatos. Quem viu os fatos e as fotos,
quem viu os acontecimentos pela televisão - e conhece-se a
máxima de que contra fatos, não há argumentos - pode, em
termos, acusar de extrema a atitude de ataque e violência
dos policiais. Sabemos que nossas policias têm errado muito,
que a arbitrariedade tem sido usada por alguns policiais de
diversos Estados do nosso Pais, talvez, até, pelo desespero
que têm aqueles que ganham um salário miserável para cuidar
da segurança interna. Entretanto, na televisão, vimos o que
aconteceu: os "sem-terras", incendiados por lideres daquele
movimento, partiram para cima da policia - isso nós vimos -
com machados, foices, enxadas e martelos, atirando facões -
isso também foi mostrado. A policia atirou para cima algumas
vezes, e eles, não intimidados, num aglomerado de muitas
pessoas armadas com armas brancas e mortais, partiram
ferozmente em direção ao pelotão policial, com gritos de
guerra, acuando-os, fazendo-os correr para perto de um
caminhão. Os policiais, então, metralharam para cima - e
isso foi mostrado pela televisão - e, não intimidados, os
"sem-terras" se aproximaram com grande ferocidade, munidos
de foices e machados, chegando a uma distância de dois
metros dos policiais, quando estes, então, baixaram as armas
e metralharam em direção horizontal. Isso redundou naquelas
mortes, que poderiam ter sido evitadas se houvesse mais
justiça em nosso Pais, se não fosse o desespero e o clamor
dos pobres, incendiados por revolucionários, que, ás vezes,
nada têm a ver com o problema da terra, mas que, por motivos
ideológicos, aproveitam esses momentos de crise para
levantar um exército de pobres necessitados, para atenderem
seus interesses.

Entretanto, hesitamos em dizer que foi um crime hediondo e
bárbaro, de iniciativa dos policiais, porque a própria
psicologia mostra que qualquer homem, numa situação de
desespero, acuado e armado, quando dele se aproxima um
pelotão armado de facas, facões, machados e foices, num ato
justificado pelo Código de Processo Civil e Penal como
legitima defesa, naturalmente revida.
E isso aconteceu, o que não justifica, evidentemente, a

nação e, pelo contrário, envergonha-nos como autoridades,
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porque temos o dever de cuidar, para que haja o exercício da
justiça. Espero que tenhamos uma reforma agrária ampla e
responsável em todo o nosso País. Tenho para mim, Sr.
Presidente, que este é o panorama dos dolorosos fatos. Muito
obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado José

Bonifácio.
O Deputado José Bonifácio - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, minha presença nesta tribuna é para trazer nossa
solidariedade ao Secretário da Segurança Pública e à Policia
Civil, a qual, após algum esforço, conseguiu apurar o crime
do Taquari 1, cuja investigação se encontra em fase final.
Sr. Presidente, também tenho grande interesse em fazer um

apelo ao Secretário da Segurança. Há cerca de 20 dias, no
Município de Curvelo, um empresário, dos mais poderosos
daquele município e daquela região, proprietário dos postos
de gasolina Denise 1 e Denise II, homem vitorioso no setor
de ensino da cidade, tendo para ali levado inúmeros colégios
de alta categoria, foi assassinado. Tratava-se do virtual
candidato a Prefeito, pelo PMDB, naquele município. Não se
sabe por que foi covardemente assassinado por pistoleiro na
estrada que liga Curvelo a Corinto. Disse-me o Secretário
que já está apurando o crime. Disse-me mais ainda: que o
crime teria sido cometido por um pistoleiro. Ora, Sr.
Presidente, se há um pistoleiro, é óbvio que há um mandante.
A cidade de Curvelo continua em estado de choque pela perda
do seu virtual Prefeito.
Minha presença aqui é para, de público, manifestar

solidariedade ao povo de Curvelo e, sobretudo, para
solicitar do Secretário da Segurança, que tão bem tem
desempenhado suas funções e ouvido os reclamos,
principalmente do Poder Legislativo, a averiguação dos fatos
e a investigação dos nomes dos causadores do impacto que
aquela região sofreu. Gostaria que V. Exa. levasse minhas
palavras ao Secretário da Segurança Pública. Foi a morte de
um político, de um colega e, sobretudo, de um homem dedicado
à sua comunidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anderson

Adauto.
O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, Sra. Deputada, ouvi atentamente as palavras do
nobre Deputado Ajalmar Silva, que teceu comentários sobre a
importância da vinda da Mercedes Benz para Minas Gerais. No
meu entendimento, foi uma grande conquista para o nosso
Estado, principalmente se levarmos em conta que se trata da
primeira fábrica da Mercedes Benz fora da Alemanha e,
também, do primeiro investimento que a empresa faz num pais
de Terceiro Mundo, com uma economia instável como a nossa-
Trata-se de um mérito duplo a conquista da Mercedes Benz
pelo nosso Estado, principalmente, se fizermos uma
comparação com os Estados que conquistaram outras
montadoras, como é o caso do Paraná, que vai receber a
Renault, e o do Rio de Janeiro, que recebe a fábrica de
caminhões de uma outra montadora. Pelas primeiras
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informações que obtivemos, os investimentos, ações, atos que
o Governo de Minas vai ter que fazer em Juiz de Fora para
viabilizar a fábrica da Mercedes são apenas relacíonados à
infra-estrutura, O Governo vai gastar cerca de
LJS$20.000.000,00, gasto extremamente pequeno, se se levar em
consideração que a previsão de investimentos da Mercedes
gira na ordem de US$800.000.000,00. Portanto, da mesma forma
que a questão foi enaltecida pelo Deputado Ajalmar Silva,
também dizemos da nossa satisfação com as ações realizadas
pelo atual Governo junto com sua equipe de fomento.
Apenas gostaria de relembrar que Minas precisava,

realmente, de receber essa montadora, até porque todos os
recursos, mais de 90% de todos os recursos que foram
alocados nos últimos quatro anos, na administração passada,
para a industrialização foram gastos, exatamente, em Juiz de
Fora, preparando aquele distrito industrial. E muito bom
que, num prazo muito curto, o Estado esteja tendo retorno
pelo investimento que foi feito. Portanto, na administração
do ex-Governador Hélio Garcia, praticamente, não existia uma
política econômica e de desenvolvimento. Os recursos todos
foram alocados para Juiz de Fora, e o Estado vai ter retorno
do investimento feito naquela cidade.

Gostaríamos de dizer que achamos importante o Governo não
deitar em "berço esplêndido" exatamente porque conquistou a
Mercedes Benz. Sabemos do aperto que, em determinado
momento, todos nós passamos, exatamente porque corríamos o
risco de aquela empresa não ser implantada em Minas Gerais.
E um dos fatores que fez com que a Mercedes se decidisse por
Minas foi o compromisso, assumido pelo Governador e pela
equipe de fomento, de mudar o programa de industrialização,
mudar o Fundo e fazer com que tivesse urna abrangência maior
para que pudesse receber os grandes investimentos. Estou
dizendo que o Governo não deve dormir em "berço esplêndido"
por ter conquistado essa montadora, exatamente porque os
grandes investimentos são pequenos em termos de números. Não
mais que dez grandes investimentos, hoje, estão sendo
discutidos no Pais, mas um número muito maior de pequenas e
médias empresas estão acompanhando essa movimentação dos
Estados para conquistar esses grandes investimentos, a fim
de que elas possam decidir em qual Estado irão implantar-se.
No ano passado, fiz questão de abordar, desta tribuna, o

tema dos incentivos fiscais. Falamos de Goiás e,
principalmente, do massacre que o Triângulo, região que
represento, sofre com relação á agressividade do Estado de
Goiás no que diz respeito aos incentivos fiscais.
Infelizmente, não tiveram eco as nossas palavras

relativamente às mudanças e à necessidade de mudança do Pró-
Indústria. Percebo, agora, que o Governo do Estado vai
remeter a esta Casa, o Pró-Indi, modificado, uma nova lei de
incentivos. Mas, pelas informações iniciais que consegui na
Secretaria de Indústria e Comércio, essa nova lei vem para
consolidar o acordo que foi feito com a Mercedes Benz; ela
vem sendo modificada para privilegiar os grandes
investimentos que o Estado irá receber.
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No meu entendimento, inclusive como ex-Secretário de

Indústria e Comércio de Uberaba, julgo de vital importância,
e estamos no momento exato para isso, que o Estado tenha a
mesma visão tanto para os grandes projetos como para os
pequenos e médios investimentos, que nós, também, precisamos
receber.
Para mostrar -que estamos certos, estamos percebendo que,

em vários outros Estados da Federação, os governantes também
entenderam a necessidade de uma política de incentivos e já
a estão implementando. Prova disso é que, no dia 25/2/96,
saiu publicado na 'Folha de S. Paulo" um artigo do
Secretário de Indústria e Comércio daquele do Estado, Sr.
Ermerson Kapaz, em que ele diz que "começou a guerra fria da
criação do programa de se dar incentivo ao desenvolvimento
industrial. Nesse sentido, gostaria de alertar os nobres
companheiros Deputados: o mencionado Secretário foi enfático
quando disse que São Paulo cansou de perder investimentos
para outros Estados.
O programa de investimentos que o Estado de São Paulo

enviou para a Assembléia Legislativa é extremamente aberto,
muito diferente do que Minas implantou, que é um programa
sério, em que os beneficias são todos definidos não pelo
Governador, não pelos Secretários de Indústria e comércio ou
da Fazenda. O que existe é um conselho constituído por
várias entidades que fazem parte da sociedade civil
organizada do Estado, as quais definem junto com o Governo
do Estado a politica de desenvolvimento e os benefícios que
receberão as empresas que vierem para cá. No nosso
entendimento, é um programa sério, mas extremamente fechado.
Precisa ser mais aberto para poder competir, agora,
principalmente, com esse novo programa que São Paulo enviou
á Assembléia. O pior de tudo é que o programa, em sua forma
original, era muito mais avançado que o programa que Minas
tem e utiliza para buscar novos investimentos. Além de toda
a abertura que já foi dada pelo Governo do Estado e pelo
Executivo, esse projeto chegou á Assembléia de São Paulo
está recebendo várias emendas, que facilitam, ainda mais, as
condições para que as empresas possam implantar-se em São
Paulo.
Para ser rápido e sucinto, vou fazer apenas algumas

considerações e comparações entre o programa de investimento
a de Minas e o programa original que o Governo de São Paulo

mandou e ainda está sendo emendado. Primeiro, o de Minas é
um programa de integração e diversificação industrial, O
Pró-Indústria de Minas é atrativo em economia inflacionária,
pois se baseia no diferimento do ICMS. O Pró-Indi depende de
financiamentos concedidos pelo Pró-Indústria, não dispõe de
muitos recursos para oferecer. Em contrapartida, São Paulo
deixa essa questão livre e aberta, exatamente para que possa

j atuar da forma que achar conveniente no tocante a
2 investimentos que julgar importantes para o Estado. Quanto á

regulamentação, a de Minas é rigida e detalhada no que
respeita á concessão de incentivos fiscais; a de São Paulo
delega vasta competência ao Poder Executivo. Conforme já
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citei anteriormente, o nosso não é definido apenas pelo
Poder Executivo, mas também pela Associação Comercial de
Minas Gerais, pelos representantes da Federação das
Indústrias, etc. Com relação à carência: o prazo de Minas ê
de apenas um ano. O de São Paulo é de até dez anos. Com
relação ao prazo máximo de financiamento: o Pró-Indústria de
Minas Gerais tem um prazo de 5 anos. O prazo máximo de
financiamento de São Paulo é de 12 anos. Com  relação â
atualização monetária: o programa de Minas tem percentuais
variáveis, de acordo com a região, observando-se uma escala
de 30%, 40% e 50%. A atualização monetária de São Paulo
prevê um mínimo de 30% da variação do índice oficial, não
havendo índice máximo. Entendemos que a intenção de São
Paulo é chegar a 100%, enquanto o nosso índice máximo é de
50%. Com relação ao financiamento: em São Paulo, é limitado
a até 9% do faturamento mensal, excluídas as exportações.
Prazo especial para o pagamento de ICMS: em Minas Gerais,
não existe nenhum prazo especial para o referido pagamento.
São Paulo já tem um, que difere em até cinco anos,
observados os limites aplicáveis sobre o imposto devido.

Sr. Presidente, tendo em vista essas considerações, essas
comparações que acabei de enumerar para os nobres colegas,
eu gostaria de fazer um alerta: Minas Gerais conquistou uma
empresa que desejava muito. No entanto, não podemos ficar
deitados em 'berço esplêndido". E fundamental que o nosso
Estado reveja o seu programa de incentivos, com base,
principalmente, no de São Paulo. Muito obrigado.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
lg 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.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do parágrafo único do art. 179,
determina a anexação dos Requerimentos ngs 1.242 e 1.243/96
ao Requerimento nQ 1.241/96, todos do Deputado Marco Régis.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 1996.
Agostinho Patrús, Presidente.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Defesa do Consumidor - aprovação, na 27a Reunião Ordinária,
do Requerimento nQ 1.245/96, do Deputado Marcelç Cecé
(Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados Wanderley Ávila -
falecimento da Sra. Corina Barreto de Souza, em Pirapora;
Alberto Pinto Coelho - falecimento da Sra. Maria Emilia
Barata Porto Lima, em São Paulo; e Marcelo Gonçalves -
falecimento do ex-Prefeito de Oivinãpolis, Sr. Waichir Jesus
Resende Costa, em Divinôpolls (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, os Pareceres de Redação
Final dos Projetos de Lei ns 648, 649, 650 e 651/96, do
Governador do Estado (A sanção-).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Sebastião
Costa, solicitando seja encaminhado oficio à Comissão de
Agropecuária desta Casa, para que promova ciclo de estudos
sobre o aproveitamento das águas pluviais, com a
participação do Ministério da Agricultura e do DF4AE, no
âmbito federal, da Secretaria de Agricultura, da RURALMINAS
da COPASA e de órgãos afins, no âmbito estadual. Ciente. A
Comissão de Agropecuária.
Requerimento do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita

seja formada comissão especial para discutir e apresentar
proposta ao Superintendente da SUDENE, relativa ao papel
desse órgão em Minas Gerais. Ciente. A Comissão de
Agropecuária, nos termos da Deliberação da Mesa nQ 761/92.
Requerimento nQ 1.035/96, do Deputado Clêuber Carneiro, em

que pede a transcrição, nos anais da Casa, de editorial do
jornal "Hora de Januária", focalizando o pesar pelo
passamento de Emilio Antônio de Mattos. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. Aprovado. Cumpra-se.
Requerimento ng 1.069/96. do Deputado Marcos Helênio, em
que solicita seja encaminhado ao Diretor-Geral da Imprensa
Oficial pedido de informações sobre os resultados colhidos
pela Comissão que menciona, encarregada de formar o acervo
histórico daquela repartição. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado. Oficie-se.

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa que fez retirar da pauta da presente
reunião o Projeto de Lei ng 700/96 e os Projetos de Lei
Complementar nps 10/95 e 15/96, que foram apreciados na
reunião extraordinária de ontem à noite, bem como os
Projetos de Lei ns 388 e 391/95, que na mesma reunião foram
emendados em Plenário e devolvidos às comissões para receber
parecer. Informa, ainda, que foi retirado da pauta da
presente reunião os Projetos de Lei ns 68 e 635/95. 726,
727 e 728/96, em virtude de sua apreciação na reunião
extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em lQ turno, do Projeto de
Lei ng 701/96, do Governador do Estado, que transforma a
Secretaria do Trabalho e Ação Social e a Secretaria da
Criança e do Adolescente em Secretaria do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração
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Pública opina pela sua aprovação com as Emendas ns 1 a 4,
que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto com as Emendas ns - 1 a 4,
apresentadas pela Comissão de Administração Pública. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas ns 1 a 4, que
receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovadas.
Fica, portanto, aprovado, em IQ turno, o Projeto de Lei n
701/96 com as Emendas nçs 1 a 4. A Comissão de Fiscalização
Financeira.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 104195, do
Deputado Jorge Hannas (ex-Projeto de Lei nQ 1.399/93, do
Deputado Tarcisio Henriques), que, no parágrafo único do
art. lç da Lei nQ 5.830, de 1971, amplia o rol de
autoridades com competência para fornecer atestados exigidos
para declaração de utilidade pública de entidades. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. A
Comissão de Administração Pública opina pela sua aprovação
na forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão de Justiça, e com
a Emenda nQ 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo nQ 1, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, a Emenda nQ 1, que recebeu parecer pela aprovação.
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em IQ turno, o
Projeto de LeinQ 104/95 na forma do Substitutivo nQ 1, com
a Emenda nQ 1. A Comissão de Administração Pública.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei flQ 351/95, do
Deputado Mauri Torres, que autoriza o Poder Executivo a
fazer reversão de imóvel ao Município de Timóteo. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a
Emenda flQ 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela sua aprovação com a Emenda flQ 1,
apresentada pela Comissão de Justiça. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Em
votação, a Emenda nQ 1, que recebeu parecer pela aprovação.
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em lQ turno, o
Projeto de Lei nQ 351/95 com a Emenda flQ 1. A Comissão de
Fiscalização Financeira.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 532/95, do

Deputado Hely Tarquinio, que dispõe sobre a divulgação,
pelos órgãos oficiais de comunicação social, de informações
sobre cuidados com a saúde e sobre os direitos e garantias
fundamentais do cidadão. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. As Comissões de Educação e
de Fiscalização Financeira opinam pela sua aprovação. Em
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discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
a extraordinária de amanhã, dia 25, às 9 horas, e para a
especial, também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos
editais de convocação, bem como para a ordinária
deliberativa, na mesma data, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA Za REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No
v95
As quatorze horas e quarenta minutos do dia dez de abril de
mil novecentos e noventa • e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ronaldo Vasconcellos, Antônio
Roberto, Arnaldo Penna (substituindo este ao Deputado Miguel
Martini, por indicação da Liderança do PSDB). Elbe Brandão,
Maria Olivia, José Henrique, Dilzon Melo e Hely Tarquinio,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Ronaldo Vasconcel los, declara abertos
os trabalhos e solicita ao Deputado José Henrique que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos parlamentares presentes. A
seguir, a Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar o parecer de 2Q turno sobre a Proposta de Emenda à
Constituição nQ 9/95. Com a palavra, o relator, Deputado
Antônio Roberto, emite parecer mediante o qual conclui pela
aprovação da matéria na forma proposta. Submetido a
discussão e votação, o parecer é aprovado por unanimidade.
Em seguida, a Presidência suspende a reunião por dez minutos
para que seja elaborada esta ata. Reabertos os trabalhos,
solicita a leitura da ata, que é aprovada e subscrita pelos
parlamentares presentes. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos Deputados e encerra os
trabalhos da Comissão Especial.
Sala das Comissões, 10 de abril de 1996.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Antônio Roberto - Maria

Olivia - Elbe Brandão - Dilzon Melo - José Henrique - Hely
Tarquinio - Arnaldo Penna. - -
ATA DA 39a REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
AS dez horas do dia dezesseis de abril de mil novecentos e
noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados
Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, Arnaldo Penna e Ivair
Nogueira, membros da 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
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Ivair Nogueira que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Passa-se ã fase de discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Assembléia. A Presidência informa que continua
em discussão o parecer do Deputado Anivaldo Coelho, relator
do Projeto de Lei nQ 708/96, adiada em virtude de pedido de
vista formulado pelo Deputado Arnaldo Penna em reunião
anterior. Encerrada a discussão, é submetido a votação e
aprovado o parecer, em que o relator conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
proposição. Em seguida, após discussão e votação, são
aprovados os pareceres em que os relatores concluem pela
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela
injuridicidade dos Projetos de Lei ns 674/96 (relator:
Deputado Arnaldo Penna) e 682/96 (relator: redistribuido ao
Deputado Ivair Nogueira) e pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei ns
685/96 (relator: Deputado Arnaldo Penna); 695/96 com a
Emenda nQ 1; 710/96 com a Emenda nç 1; e 711/96 na forma do
Substitutivo nQ 1 (relator: redistribuidos ao Deputado Ivair
Nogueira). Passa-se à fase de discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. Submetidos a discussão e votação, são aprovados
os pareceres em que o relator conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei ns 358 e 466/95, este com a Emenda nQ 1,
640, 687, 688, 712 e 713/96, este com a Emenda nQ 1, 714 e
722/96 (relator: redistribuidos ao Deputado Simão Pedro
Toledo). Nos termos do art. 189 do Regimento Interno, o
Presidente determina o envio dos Projetos de Lei ns 674 e
682/96 ao Plenário, para inclusão dos pareceres 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.
Saia das Comissões, 23 de abril de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Arnaldo Penna - Ivair

Nogueira - Geraldo Nascimento. -
ATA DA 22g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLITICA
ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERARIA
As dez horas e trinta minutos do dia dezessete de abril de
mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se no Plenarinho II
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 apreciar a
matéria constante na pauta e solicita ao Deputado Bilac
Pinto que proceda á leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência acusa o recebimento de correspondência da
Senadora Júnia Marise, encaminhando cópia do seu parecer que
possibilitou o empréstimo externo para a execução do
programa de expansão e distribuição de energia elétrica no
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vale do Jequitinhonha. Passa-se à fase de distribuição de
Proposições. A Presidência designa o Deputado Anivaldo
Coelho como relator do Requerimento flQ 1.172/96, do Deputado
Dimas Rodrigues. Esgotada a matéria destinada à 1 Parte da
reunião, a Presidência passa à la Fase da Ordem do Dia, com
a discussão e a votação de proposições da Comissão. A
Presidência submete a votação requerimento do Deputado
Carlos Pimenta, em que solicita sejam convidados o
Secretário de Recursos Minerais, Hídricos e Energéticos e o
Diretor-Geral do DRH-MG para debaterem o programa de
trabalho daquela pasta. O requerimento é aprovado. Passa-se
à fase de discussão e votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Com a
palavra, o Deputado Bilac Pinto, relator do Projeto de Lei
nQ 537/95, solicita prazo regimental para emissão de seu
parecer, pedido que é deferido pela Presidência. Passa-se à
fase de discussão e votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário, O Deputado Anivaldo Coelho emite
parecer favorável à aprovação do Requerimento nQ 1.172/96.
Submetido a votação, é aprovado o requerimento. 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, 24 de abril de 1996.
Alvaro Antônio, Presidente - Anivaldo Coelho - Ajalmar

Silva,
ATA DA 29a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia dezessete de abril
de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo,
Arnaldo Penna, Anivaldo Coelho e Ivair Nogueira, membros da
Comissão de Constituição e Justiça; Ajalmar Silva, Arnaldo
Penna, Jairo Ataide e Anivaldo Coelho (este, em substituição
ao Deputado Durval Angelo, por indicação da Liderança do
PT), membros da Comissão de Administração Pública; e Miguel
Martini, Alencar da Silveira Júnior, Ajalmar Silva
(substituindo este ao Deputado Romeu Queiroz, por indicação
da Liderança do PSDB), Geraldo Santanna (em substituição ao
Deputado Geraldo Rezende, por indicação da Liderança do
PMDB) e Jairo Ataide (em substituição 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 Ajalmar
Silva que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A seguir, a Presidência informa que a reunião se
destina a apreciar os pareceres para o 1Q turno dos Projetos
de Lei ns 726/96, que dispõe sobre a finalidade e a
estrutura orgânica da Secretaria de Indústria e Comércio e
dá outras providências; 727/96, que altera a estrutura
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orgânica da Secretaria de Recursos Minerais Hídricos e
Energéticos, extingue cargos e dá outras providências; e
728/96, que altera a estrutura orgânica da Secretaria do
Planejamento e Coordenação Geral, extingue cargos e dá
outras providências, todos de autoria do Governador do
Estado. Passa-se, então, ao Projeto de Lei nQ 726/96. Na
ausência do relator anteriormente designado pela Comissão de
Constituição e Justiça, o Presidente redistribui o projeto
ao Deputado Simão Pedro Toledo, que emite parecer concluindo
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade da matéria. Colocado em discussão, o Deputado
Anivaldo Coelho solicita vista do parecer, pedido que é
deferido pela Presidência. O Presidente determina a
distribuição de avulsos dos pareceres das Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Passa-se, logo após, ao Projeto de Lei n
727/96. O Deputado Simão Pedro Toledo, relator pela Comissão
de Constituição e Justiça, procede à leitura de seu parecer,
mediante o qual conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade da matéria com a Emenda nQ 1,
de sua autoria. Colocado em discussão, o Deputado Anivaldo
Coelho solicita vista da matéria, pedido que é deferido pelo
Presidente. Por determinação da Presidência, são
distribuidos avulsos dos pareceres das Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. O Presidente passa ao Projeto de Lei n
729/96. Relator pela Comissão de Constituição e Justiça, o
Deputado Arnaldo Penna apresenta parecer em que conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria, o qual é aprovado após discussão e votação. Estando
ausente o relator anteriormente designado pela Comissão de
Administração Pública, o projeto é redistribuído ao Deputado
Ajalmar Silva. Este emite parecer em que conclui pela
aprovação da proposição com as Emendas nps 1 a 4, de sua
autoria. Na fase de discussão, o Deputado Anivaldo Coelho
solicita vista do parecer. O Presidente concede a vista e
determina a distribuição de avulsos do parecer da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Nada mais havendo
a ser tratado, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião conjunta destas comissões, a se realizar no dia
23/4/96, às 14h30min, solicita seja lavrada a ata e encerra
os trabalhos.
Sala das Comissões, 23 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Romeu Queiroz - Elbe Brandão
- Leonidio Bouças - Arnaldo Penna - Ajalmar Silva -
Sebastião Costa - Jairo Ataide - Simão Pedro Toledo.
ATA DA 25a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia dezoito de abril de
mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Miguel Martini, Geraldo Rezende,
Glycon Terra Pinto, Marcos Helênio e Péricles Ferreira
(substituindo este ao Deputado Romeu Queiroz, por indicação
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da Liderança do P508), membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Miguel
Martini, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Péricles Ferreira que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Logo apôs, acusa o recebimento da seguinte
correspondência: Ofícios flQ5 12/96, da Associação dos
Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande; 15/96, da
Câmara Municipal de Jacutinga; 154/96, da Associação
Comercial e Industrial de Monte Sião; 1.050/96, do Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais; e da Assembléia
Legislativa do Estado de São Paulo. Encerrada a l parte da
reunião, passa-se à lã Fase da Ordem do Dia, com a discussão
e a votação de proposições da Comissão. Com  a palavra, o
Deputado Geraldo Rezende apresenta requerimento em que
solicita, nos termos do aru 35, 1, do Regimento Interno,
que o Projeto de Lei flQ 517/95 seja votado em último lugar.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Encerrada a
ia parte da reunião, 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. Submetidos
a discussão e votação, são aprovados os pareceres em que 05
relatores concluem pela aprovação, no lQ turno, dos Projetos
de Lei nos 1.041/92 (relator: Deputado Clêuber Carneiro) na
forma do Substitutivo flQ 1; 517/95 (relator: Deputado Glycon
Terra Pinto) com as Emendas ns 1 a 4; 626/95 (relator:
Deputado Glycon Terra Pinto) pela rejeição; e 635/95
(relator: Deputado Clêuber Carneiro) com as Emendas ns 1 a
4. Nesse momento, registra-se a presença do Deputado Cléuber
Carneiro. Logo após, o Deputado Glycon Terra Pinto, relator
do Projeto de Lei nQ 624/95, emite parecer mediante o qual
conclui pela aprovação do projeto com as Emendas ns 1 e 2,
da Comissão de Constituição e Justiça, e nQ 3, deste
relator. Na fase de discussão, o Deputado Miguel Martini
apresenta a Proposta de Emenda n_Q 1. Encerrada a discussão,
o Presidente coloca em votação o parecer e a Proposta de
Emenda nQ 1, que são aprovados. Concordando o relator com as
alterações do parecer, o Presidente suspende os trabalhos
por 10 minutos para que seja elaborada a nova redação do
parecer. Reabertos os trabalhos, o relator, Deputado Glycon
Terra Pinto, procede à leitura da nova redação do parecer,
em que conclui pela aprovação do projeto com as Emendas flQS
1 a 3. Ato continuo, o Presidente passa à discussão e à
votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. Submetidos a votação, são aprovados
os Requerimentos ns 972/95 (relator: Deputado Cléuber
Carneiro), na forma do Substitutivo flQ 1; e 1-170/96
(relator: Deputado Marcos Helênio). 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 05
trabalhos.
Sala das Comissões, 23 de abril de 1996.
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Miguel Martini, Presidente - Romeu Queiroz - Marcos Helênio
- Gilmar Machado - Ivair Nogueira - Durval Ângelo.
ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO 'DE MEIO
AMBIENTE
Às quinze horas do dia dezoito de abril de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Ivo José, Ronaldo Vasconcellos e Wilson Trôpia,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Ivo José, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Wilson Trôpia que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes, O Presidente informa que a
finalidade da reunião é apreciar a matéria constante na
pauta e passa a palavra ao Deputado Ronaldo Vasconcel los,
para proceder à leitura do seu parecer sobre o Projeto de
Lei nQ 629/95, de autoria do Deputado José Bonifácio, que
altera dispositivos da Lei nQ 10.561, de 27/12/91. O
relator, por seu parecer, conclui pela rejeição do projeto.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado.
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, 24 de abril de 1996-
Ivo José, Presidente - Wilson Trôpia - José Henrique -

Antõnio Roberto - Ronaldo Vasconcellos.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 358/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em
epigrafe visa a declarar de utilidade pública a Creche
Maternal Dom Bosco, com sede no Municipio de Betim.
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
lg turno, conforme estabelecem as disposições regimentais.

Fundamentação
A referida Creche é uma sociedade civil sem fins
lucrativos, que visa a amparar e auxiliar crianças carentes.
Em atendimento ao seu estatuto, a entidade zela pela
educação de menores carentes e pela integração social de
suas familias.
Por ter inegável importância o trabalho da instituição, é

meritória a declaração de sua utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
flQ 358/95 no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 24 de abril de 1996-
Jorge Hannas, relator.
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PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI

 

NO 497195 -
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Marcos
Helênio, tem por objetivo declarar de utilidade pública o
Grupo de Estudos e Trabalho em Educação Comunitária - GETEC
-, com sede no Município de Contagem.
Após publicada, foi a proposição examinada preliminarmente
pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
apresentada.
Cumprida diligência requerida em reunião anterior, compete
agora a esta Comissão, nos termos regimentais, deliberar
conclusivamente sobre a matéria no lQ turno.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar tem seu trabalho
voltado para a educação comunitária, de vital importância
para amplo segmento do povo brasileiro.
Entre seus objetivos, destaca-se a observação e o possível

aproveitamento de diversas experiências na área educacional
inclusive formas alternativas, sem dúvida enriquecedoras
para todos que delas se aproveitam. Essas e outras práticas
da instituição tornam justo e meritório o titulo
declaratório ora proposto.

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

Lei nQ 497/95 no 1Q turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 24 de abril de 1996.
Anderson Adauto, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 537/95

Comissão de Política Energética, Hídrica e Minerária
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei nQ
537/95 visa à criação do Programa Estadual de Conservação da
Agua.

a A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e
Justiça, de Fiscalização Financeira e Orçamentária e a esta
Comissão. Posteriormente, por requerimento do Deputado Ivo
José, a proposição foi apreciada, também, pela Comissão de
Meio Ambiente.
A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela

juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria, apresentando a Emenda np 1. A Comissão de Meio
Ambiente opinou pela aprovação do projeto com a citada
emenda. Cabe-nos, agora, apreciar a matéria quanto ao
mérito.

Fundamentação
A criação do Programa Estadual de Conservação da Água está
em consonância com os princípios e as diretrizes básicas da
Lei nQ 11.504, de 1994, para a gestão dos recursos hidricos
estaduais. Entre eles citamos;
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- a adoção da bacia hidrográfica como unidade físico-
territorial de planejamento e gerenciamento;
- a criação de programas permanentes de proteção, melhoria
e recuperação das disponibilidades hidricas superficiais e
subterrâneas, bem como de proteção das águas contra a
pç> l ui ção.
E, pois, especialmente meritória a proposição do Deputado
Paulo Piau, por decorrer da extensão e da aplicação do que
preconiza a lei de política hidrica estadual, aprovada em
1994 por esta Casa. Entretanto, apresentamos emenda ao art.
2Q do projeto em tela para evitar interpretação dúbia quanto
ao montante de recursos que se pretende ver aplicado nas
bacias hidrográficas.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei flQ 637/95 com a Emenda nQ 1, apresentada pela Comissão
de Constituição e Justiça, e com a Emenda ng 2, a seguir
redigida

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

1 Q - O investimento a que se refere este artigo levará em
consideração a receita operacional apurada no exercício
anterior ao da aplicação -
E 2Q - Do montante de recursos financeiros a ser aplicado
na recuperação ambiental, no mínimo 1/3 (um terço) será
destinado à revegetação ciliar ao longo dos trechos de
cursos d'água intensamente degradados por atividades
antrópicas.
Sala das Comissões, 24 de abril de 1996.
Alvaro Antônio, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Ajalmar Silva.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

No 624/95
(Nova Redação nos Termos do lQ do Art. 138 do Regimento

Interno)
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em análise
dispõe sobre o Conselho de Desenvolvimento Econômico e
Social e dá outras providências.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça

concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade do projeto, apresentando as Emendas ns 1 e 2.
Posteriormente, a Comissão de Administração Pública

manifestou-se pela aprovação da proposição com as referidas
emendas.



A seguir, veio a matéria a esta Comissão para receber
parecer. Durante a fase de discussão, foi proposta pelo
Deputado Miguel Martini a Emenda ng 4, com a qual concorda
esta relataria. Assim, nos termos regimentais, apresentamos
nova redação do parecer.

Fundamentação
O projeto, aperfeiçoado pelas emendas das citadas
Comissões, tem por objetivo proceder a alterações na
legislação do Conselho de Desenvolvimento Económico e Social
como o requisito de idade para Conselheiro, a competência do
Conselho em relação ao plano plurianual e aos programas
regionais e setoriais e a forma de assessoramento do
Conselho. Além dessa matéria, o projeto trata da
possibilidade de servidores detentores de função pública
exercerem, em caráter precário, cargo de provimento efetivo.
Quanto ás alterações na legislação do Conselho, observamos
que são pequenas e pontuais e entendemos que não geram
repercussão direta nas finanças públicas estaduais.
Em relação ao exercício precário de cargos de provimento
efetivo, verificamos que o eventual aumento de despesa
pública somente ocorrerá com a designação dos servidores e
observará a disponibilidade de recursos e os limites de
gastos já autorizados por este Poder.
Aproveitamos a oportunidade para aperfeiçoar a proposição,

o que faremos por meio da Emenda ng 3, a seguir redigida,
que tem por objetivo suprimir a autorização legislativa para
a abertura de crédito especial de que trata o art. 11, pelo
fato de não estar mais no escopo do projeto a contrapartida
dosfatos geradores das correspondentes despesas.
Já a Emenda ng 4 visa a incluir o Presidente da Associação

Mineira dos Municípios como membro do Conselho. Seu autor
alega que o Presidente dessa entidade é legitimo
representante dos municípios, podendo tornar mais eficientes
os trabalhos do órgão colegiado em apreço.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei no 624/95, no 1Q turno, com as Emendas ns 1 e 2, da
Comissão de Constituição e Justiça, e 3 e 4, a seguir
redigidas.

EMENDA No 3
Suprima-se o art. 11.

EMENDA NO 4
Acrescente-se ao art. 1g o seguinte inciso:
"Art. lg - ....................................

- o Presidente da Associação Mineira dos Municípios.".
E	Sala das Comissões. 18 de abril de 1996.

Miguel Martini, Presidente - Glycon Terra Pinto, relator -
Geraldo Rezende - Péricles Ferreira.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 640/96

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



666

O projeto de lei em tela, do Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira, tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Caixa Escolar Fundamar, com sede no Municipio de Par'aguaçu.
Após publicada, foi a proposição examinada preliminarmente
pela Comissão de Constituição e Justiça, que não encontrou
óbice á sua tramitação. Compete agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no lQ turno, nos
termos regimentais.

Fundamentação
Em funcionamento desde 1993, a referida Caixa Escolar vem
prestando relevantes serviços na área do ensino. Ela tem
caráter assistencial, desenvolve programas didático-
pedagógicos e fornece material escolar, alimentação,
vestuário e condução aos alunos. Assim, contribui para o bom
funcionamento do educandário e o bem-estar da comunidade.
Por isso, julgamos a entidade merecedora da pretendida

declaração.
Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 640/96 no lQ turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 26 de abril de 1996.
Anderson Adauto, relator.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 668/96

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em
epigrafe tem por objetivo instituir o Programa Mineiro de
Informação e Apoio ao Consumidor - PRO-CONSUMIDOR.
Publicada em 2/3/96, foi a proposição examinada pela
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem a
matéria, agora, a esta Comissão, para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, VI, 'c',
do Regimento Interno.

Fundamentação
O consumidor brasileiro, a partir da vigência da Lei nQ
8.078, de 11/9/90 (Código de Proteção e Defesa do
Consumidor), passou a contar com um importante instrumento
juridico para protegê-lo. Todavia, para que a mencionada
lei tenha efetiva aplicação, é necessário que o Estado crie
mecanismos eficazes para a plena conscientização dos
consumidores sobre seus direitos e suas obrigações.
Nesse sentido, dispõe a Constituição mineira, em seu art.

233, II:
'Art. 233 - O Estado adotará instrumentos para:
E- ...........................................
II - defesa, promoção e divulgação dos direitos do

consumidor, educação para o consumo e estimulo à organização
de associações voltadas para esse fim;.
Pretende o projeto de lei em exame, com efeito, criar um
programa cujo objetivo é, precipuamente, conscientizar os
consumidores dos seus direitos, promovendo a harmonia nas
relações entre consumidores e fornecedores.



;;:fl

Entendemos, desse modo, que a presente proposição vai ao
encontro das diretrizes da política nacional de defesa das
relações de consumo, representando importante subsidio às
ações que vêm sendo empreendidas pela União e pelo Estado
nesse sentido.

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

Lei ng 668/96.
Sala das Comissões, 24 de abril de 1996.
Marcos Helênio, Presidente e relator - Antônio Andrade -
Carlos Pimenta - Olinto Godinho.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
No 687/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em
tela visa a declarar de utilidade pública a Associação
Popular do Bairro Laranjeiras, com sede no Município de
Betim.
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 para o lo turno de
deliberação conclusiva, em cumprimento das normas
regimentais.

Fundamentação
A referida Associação tem por objetivo a obtenção de melhor
qualidade de vida para a comunidade local Para tanto,
Presta-lhe diversos serviços, inclusive defendendo os seus
direitos em várias instãncias.
Em vista do trabalho desenvolvido pela entidade, justo e

oportuno é o benefício requerido no projeto em causa.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 687/96 na forma original.
Sala das Comissões, 24 de abril de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator.

PARECER PARA O lO TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 688/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei no
688/96 objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária Nossa Senhora do Desterro, com sede no Município
de Igarapé.
Publicado, foi o projeto submetido à apreciação da Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe, agora,
a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria,
conforme prescreve o Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade que o projeto de lei em análise pretende

declarar de utilidade pública é uma sociedade civil sem fins
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lucrativos, cuja finalidade precipua é organizar promoções
que visem a conseguir melhorias para a comunidade.
Sem medir esforços para alcançar seus objetivos, areferida

Associação desenvolve uma série de atividades, como cursos,
campanhas e mutirões, buscando estimular a solidariedade e a
integração social entre os moradores daquele local.
Pela ação altamente meritória que vem desenvolvendo, merece

a instituição ser declarada de utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 688/96 no 1Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 24 de abril de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O to TURNO DO PROJETO DE LEI
No 691/95

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

De autoria do Deputado Marcos Helênio, o projeto de lei em
epigrafe dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação
quadrimestral da relação a que se refere o art. 44 da Lei
Federal nQ 6.078, de 1990.
Publicada em 15/3/96, foi a proposição submetida a exame
preliminar da Comissão de Constituição e Justiça, que
conclui por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade. Vem a matéria, agora, a esta Comissão, nos
termos regimentais, para a análise de mérito.

Fundamentação
A proposição em tela busca reduzir de um ano para quatro
meses o prazo estabelecido pela Lei Federal ng 6.078, de
1990, para a divulgação de lista com os nomes de
fornecedores de produtos e serviços que, em razão de suas
atividades, infringiram a referida lei.
A medida se justifica porque tal redução do prazo dará

maior eficácia à lei como forma preventiva capaz de inibir a
prática de atos lesivos ao consumidor.
O prazo vigente de um ano, por ser prolongado, faz diluir o
caráter coercitivo da norma legal, possibilitando que ela
seja mais facilmente burlada pelos maus comerciantes, que,
com o passar do tempo, são esquecidos como infratores da
lei.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei np 691/96.
Sala das Comissões, 24 de abril de 1996.
Marcos Helénio, Presidente - António Andrade, relator -

Olinto Godinho - Carlos Pimenta.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 712/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria da Deputada Maria Olivia, o projeto de lei em

epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Martinho Campos,
com sede no Município de Martinho Campos.
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Publicada em 22/3/96, foi a proposição distribuída, para

exame preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade e lhe apresentou a Emenda nQ 1.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para o lQ turno de
deliberação conclusiva, em cumprimento das normas
regimentais.

Fundamentação
À instituição em apreço tem finalidade exclusivamente
humanitária e educativa, e sua prioridade é a criação de
estabelecimentos especializados em reabilitação de
excepcionais.
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 nQ 712/96 no lQ turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 25 de abril de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator.
PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No

15/96
Comissão de Administração Pública

Relatório
0 projeto de lei complementar em análise, de autoria do
Chefe do Poder Executivo, visa a alterar a Lei Complementar
nQ 26, de 14/1/93, que dispõe sobre normas gerais relativas
ao planejamento e à execução de funções públicas de
interesse comum da região metropolitana, à organização e ao
funcionamento da Assembléia Metropolitana de Belo Horizonte
e dá outras providências.
Aprovado em lQ turno, retorna o projeto a esta Comissão
para receber parecer para o 2Q turno, conforme preceitua o
"caput" do art. 196 do Regimento Interno.

Fundamentação
A Constituição mineira elenca, no rol das atribuições do

Governador do Estado, competência privativa para dispor, por
intermédio de lei própria, sobre a organização e a atividade
do Poder Executivo (art. 90, XIV).
O projeto em discussão é de conteúdo eminentemente
organizacional. Conforme consta nos seus dispositivos, o
Chefe do Poder Executivo manifesta sua pretensão de
transferir, em linhas gerais, as atribuições que antes
estavam afetas à autarquia Planejamento da Região
Metropolitana de Belo Horizonte - PLAMBEL - para a
Secretaria do Planejamento e coordenação Geral - SEPLAN-MG -
e para a Fundação João Pinheiro - FJP.
A medida ora proposta representa mais um passo da chamada
reforma administrativa levada a efeito pelo Poder Executivo.
Com a extinção da autarquia supracitada, surgiu a
necessidade de se redistribuir para outras instituições as

a tarefas por ela exercidas. Tanto a SEPLAN-MG como a FJP têm
comprovada experiência no que diz respeito ao exercício de
funções relacionadas ao assessoramento, ao planejamento. à
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coordenação e ao controle de atividades do Estado
pertinentes às funções públicas de interesse da região
metropolitana. -
Cabe ressaltar, ainda, que, como medida de prudência, o
projeto de lei complementar em apreço transfere para a
competência da lei ordinária a regulamentação de toda a
matéria tratada no art. 1Q do projeto, oportunidade em que
poderão ser discutidos de forma minuciosa os critérios
acerca da organização e do funcionamento da Assembléia
Metropolitana.
Essas mudanças ensejarão uma racionalização desses

serviços, com redução considerável dos seus custos para o
erário público, em razão da extinção da PLAMBEL e do
aproveitamento da mão-de-obra dos servidores tanto da
SEPLAN-MG quanto da FJP

Conc 1 usão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei Complementar nQ 15/96.
Sala das Comissões, 25 de abril de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Elbe
Brandão - Antônio Roberto - Jairo Ataide.

PARECER PARA O 2p TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 133/95

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

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em
epígrafe visa a dar a denominação de Adão Pereira de Almeida
à Escola Estadual Boa Vista, localizada no Município de
Teófilo Otóni.
Aprovada a proposição no 1Q turno, sem emenda, cabe agora a
esta Comissão, nos termos regimentais, deliberar
conclusivamente sobre a matéria no 2Q turno.

Fundamentação
Está na educação a base para a boa formação de um povo.

Ciente disso, Adão Pereira de Almeida contribuiu de forma
decisiva para que crianças, jovens e adultos ingressassem na
rede escolar. Para tanto, doou terreno onde foi construida a
referida Escola, que vem trazendo enormes benefícios ás
pessoas carentes de Teófilo Otôni.
Essas razões nos levam a reverenciar o seu nome e fazem-no

merecedor dessa homenagem.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nç
133/95 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 25 de abril de 1996.
Anderson Adauto, relator.

PARECER PARA O Zo TURNO DO PROJETO DE LEI
P12 372/95

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

De autoria do Deputado Jairo Ataide, o projeto de lei em
análise objetiva dar a denominação de Angelo Benhami à
Escola Estadual Ribeirão Vermelho, localizada no Município
de São Geraldo.



Aprovada a proposição no IQ turno, sem emenda, deve agora
ser apreciada no 2Q turno de deliberação conclusiva, em
cumprimento das disposições do Regimento interno.

Fundamentação
O Sr. Angelo Benhami, italiano naturalizado brasileiro,
adotou o lugarejo de Ribeirão Vermelho como sua nova terra
natal
Apôs longos anos empenhado na alfabetização de filhos de
colonos, pois considerava a educação como a melhor semente a
ser plantada, passou a contar com a estima e a admiração de
todos.
E compreensível, portanto, que aquela comunidade faça
constantes apelos para que a Escola Estadual Ribeirão
Vermelho, que o nosso homenageado construiu praticamente
sozinho, tenha a denominação oficial de Angelo Benhami.

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

nQ 372/95 na forma original
Sala das Comissões, 25 de abril de 1996-
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 495/95

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

De autoria do Deputado Arnaldo Canarinho, o projeto de lei
em exame, que pretende declarar de utilidade pública o
Centro Recreativo Águia de Ouro, com sede no Município de
Contagem, foi aprovado no lg turno, na forma original.
Cabe a esta Comissão, agora, deliberar conclusivamente
sobre a matéria no 2Q turno, contorne as disposições
regimentais.

Fundamentação
O mencionado Centro é uma sociedade civil de caráter
amadorístico, que tem por finalidade incentivar a prática
desportiva, em especial, o futebol. Dessa forma, suas
atividades concorrem para estabelecer um vinculo mais
estreito entre os contagenses.
Julgamos, portanto, merecida a declaração de sua utilidade

pública.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei nQ 495/95 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 25 de abril de 1996.
João Leite, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 578/95

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

O Projeto de Lei nQ 578/95, do Deputado Wanderley Ávila,
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
de Pais, Amigos e Mestres - APAM do Colégio Militar de Belo
Horizonte, com sede no Município de Belo Horizonte.
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Aprovado no 1Q turno, sem emenda, vem o projeto a esta
Comissão para o 2Q turno de deliberação conclusiva, nos
termos do art. 104, 1, 'a', do Regimento Interno. -

Fundamentação
A referida Associação tem como finalidade básica o apoio às
atividades dos Diretores, professores, alunos e ex-alunos do
citado Colégio. Assim, promove eventos que buscam o
congraçamento da comunidade escolar e a manutenção das
tradições culturais, cívicas e esportivas, que são motivo de
orgulho para o educandário.
Dessa forma, a entidade merece ter reconhecida sua

utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei flQ 578/95 no 2Q turno, na forma original
Sala das Comissões, 25 de abril de 1996.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 592/95

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

De autoria do Deputado Toninho Zeitune, o projeto em
análise visa declarar de utilidade pública o Instituto
Histórico Israelita Mineiro - IHIM -, com sede no Município
de Belo Horizonte.
Aprovado o projeto no lQ turno, com a Emenda flQ 1, cabe a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2Q turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade objeto do projeto em apreço tem por objetivo

divulgar e promover a cultura judaica por meio da manutenção
de biblioteca e museu, mantendo viva a memória dos judeus em
Minas Gerais e no Brasil.
Conforme preceitua o art. 215 da Constituição Federal, 'O
Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos
culturais e acesso às fontes de cultura nacional, e apoiará
e incentivará a valorização e a difusão das manifestações
culturais".
Por estar o trabalho da instituição sintonizado com esse
mandamento constitucional, justa e meritória se faz a
declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos cela aprovação do Projeto de
Lei nQ 592/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno.
Sala das Comissões, 24 de abril de 1996.
Anderson Adauto. relator.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI NO 592/95

Declara de utilidade pública o Instituto Histórico
Israelita Mineiro - IHIM -, com sede no Municipio de belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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ArL lg - Fica declarado de utilidade pública o Instituto

Histórico Israelita Mineiro - IHIM -, 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.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 634/95

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

De autoria do Deputado Raul Lima Neto, o projeto de lei em
exame pretende declarar de utilidade pública a Associação
dos Barraqueiros Ratos de Praia de Januária, com sede no
Município de Januária.
Aprovado o projeto no 1Q turno, em sua forma original, cabe
a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2ç turno, em cumprimento das disposições do Regimento
Interno.

Fundamentação
A referida entidade tem como objetivo promover o bem-estar
dos freqüentadores e usuários da praia de Januária; para
tanto, pela limpeza da área, para que haja sempre condições
adequadas á prática de esportes e ao lazer.
Por sua luta pela melhoria de condições de vida da
população local, merece a instituição ser declarada de
utilidade pública.

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

nQ 634/95 na forma original.
Sala das Comissões, 25 de abril de 1996.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 653/96

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

De autoria do Deputado Jorge Hannas, o projeto de lei em
epígrafe visa a declarar de utilidade pública a Fundação
Hermine e Paul Zielinski, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Aprovado o projeto no lg turno, com a Emenda no 1, cabe a

esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2g turno, nos termos regimentais. Em anexo, apresentamos a
redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A referida entidade desenvolve relevantes serviços nas
áreas de saúde e educação, em cumprimento do seu estatuto,
que tem por meta auxiliar exclusivamente pessoas menos
favorecidas.
Pela contribuição que tem dado á sociedade, justo e
meritório se faz o titulo que se pretende outorgar à
mencionada instituição.

Conclusão
Pelas razões exaradas, somas pela aprovação do Projeto de

Lei no 653/96 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno.
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e Paul

decreta:
Fundação
de Belo

de sua

Sala das Comissões, 25 de abril de 1996.
Gilmar Machado, relator.

Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI Hp 653/96

Declara de utilidade pública a Fundação Hermine
Zielinski, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a

Hermine e Paul Zielinski, com sede no Município
Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data

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

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 655/96

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

Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o Projeto de Lei n
655/96, que objetiva declarar de utilidade pública a
Comunidade Kolping da Vila Belém, com sede no Município de
Selo Horizonte, foi aprovado no lQ turno, na forma original.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre
a matéria no 2Q turno, conforme prevêem as disposições
regimentais.

Fundamentação
A entidade mencionada é uma sociedade civil, beneficente,
sem fins lucrativos, que presta relevantes serviços de
assistência social e promoção humana. Dessa forma,
acreditamos ser justo e oportuno que ela seja declarada de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei nQ 655/96 no 2Q turno, na forma original.
Sala das Comissões, 24 de abril de 1996.
João Leite, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 657/96

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

O projeto de lei em exame, de autoria do Deputado Durval
Angelo, propõe seja declarada de utilidade pública a
Associação dos Moradores do Bairro Nossa Senhora Aparecida,
com sede no Município de Manhumirim.
Aprovada no lQ turno, em sua forma original, deve a
proposição agora ser apreciada para o 2Q turno de
deliberação conclusiva, em cumprimento das disposições do
Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade organiza atividades que proporcionam a
conscientização política dos moradores do Bairro Nossa
Senhora Aparecida e o seu desenvolvimento no tocante aos
aspectos social e econômico.
Dessa forma, julgamos oportuno que a instituição seja

declarada de utilidade pública.



Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei nQ 657/96 no 2g turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 24 de abril de 1996.
Anderson Adauto, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 18/95

Comissão de Redação
0 Projeto de Lei ng 18/96, de autoria do Deputado Jorge
Hannas, que declara de utilidade pública a entidade Projeto
Hélio Caldeira Sistema unificado de Combate ao Desemprego
Internacional, 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, E 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 No 18195
Declara de utilidade pública a entidade Projeto Hélio
Caldeira Sistema Unificado de Combate ao Desemprego
Internacional, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a entidade
Projeto Hélio Caldeira Sistema Unificado de Combate ao
Desemprego Internacional, 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, 18 de abril de 1996.
Bonifácio Mourão, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Arnaldo Canarinho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 541/95
Comissão de Redação

0 Projeto de Lei nQ 541/96, de autoria do Deputado
Sebastião Helvécio, que declara 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 do Jacutinga, 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 arU 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Np 541195
Declara 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 do Jacutinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. lQ - Fica declarada 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 do Jacutinga.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de abril de 1996.
Bonifácio Mourão, Presidente - Arnaldo Canarinho, relator -

Arnaldo Penna.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 558/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 558/95, de autoria do Deputado
Sebastião Navarro Vieira, que declara de utilidade pública a
entidade Domus Pro Orantibus, com sede no Município de Patos
de Minas, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 558195
Declara de utilidade pública a entidade Domus Pro

Orantibus, com sede no Município de Patos de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a entidade
Domus Pro Orantibus, com sede no Município de Patos de
Minas-
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de abril de 1996.
Bonifácio Mourão, Presidente - Arnaldo Canarinho, relator -

Arnaldo Penna.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 563/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 563/95, de autoria do Deputado Paulo
Piau, que declara de utilidade pública a Creche Fraternidade
Feminina Estrela do Triângulo Rouxinol, com sede no
Município de Uberaba, foi aprovado nos turnos regimentais,
sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, § lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 563/95
Declara de utilidade pública a Creche Fraternidade Feminina
Estrela do Triângulo Rouxinol, com sede no Município de
Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Creche
Fraternidade Feminina Estrela do Triângulo Rouxinol, com
sede no Município de Uberaba.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 18 de abril de 1996.
Bonifácio Mourão, Presidente - Arnaldo Canarinho, relator -

Arnaldo Penna.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 554/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 564/95, de autoria do Deputado
Francisco Ramalho, que declara de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de
Piraúba -, com sede no Município de Piraúba, foi aprovado
nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 1Q. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar â proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 564195
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Piraúba -, com sede no Município
de Piraúba
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1g - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Piraúba -, com
sede no Município de Piraúba.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de abril de 1996.
Bonifácio Mourão, Presidente - Arnaldo Canarinho, relator -

Arnaldo Penna.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 567/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 567/95, de autoria do Deputado
Wanderley Ávila, que declara de utilidade pública a Loja
Maçônica Arlindo dos Santos nQ 225, com sede no Município de
Montes Claros, 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 à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 567195
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Arlindo dos

Santos no 225, com sede no Município de Montes Claros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Loja
Maçônica Arl indo dos Santos flQ 225, com sede no Município de
Montes Claros. -
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de abril de 1996.
Bonifácio Mourão, Presidente - Arnaldo Canarinho, relator -

Arnaldo Penna.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 574/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 574/95, de autoria do Deputado Anderson
Adauto, que declara de utilidade pública a Associação
Solidariedade Templo de Salomão, com sede no Município de
Passos, 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 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 574195
Declara de utilidade pública a Associação Solidariedade

Templo de Salomão, com sede no Município de Passos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Solidariedade Templo de Salomão, com sede no Município de
Passos.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de abril 1996.
Sebastião Helvécio, Presidente - José Henrique, relator -
José Maria Barros - Elbe Brandão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Ng 603/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei flQ 603/95, de autoria do De p utado Ronaldo

Vasconcel los, que declara 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, 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 No 603/95
Declara 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.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Desenvolvimento Comunitário do Bairro Confisco e Região
Metropolitana de Belo Horizonte - CODECON -, com sede no
Municipio de Belo Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de abril de 1996.
Sebastião Helvécio, Presidente - José Henrique, relator -
Elbe Brandão - José Maria Barros.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 1.231/96
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Anderson Adauto, a proposição em
referência tem por objetivo o envio de oficio ao Governador
do Estado, por meio do qual se solicitem informações
detalhadas sobre os projetos financiados com os recursos
previstos nos incisos IV e VI do art. 1Q da Lei nQ 11.855,
de 1995.
Publicada em 4/4/96, vem a matéria à Mesa para receber

parecer, de conformidade com o que preceitua o art. 246, c/c
o art. 80, VIII, fldB, do Regimento Interno.

Fundamentação
O pedido objeto da proposição sob comento fundamenta-se no

art. 3Q da Lei 
no 

11.855, de 1995, que trata da matéria:
"Art. 3 - O Poder Executivo enviará á Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia
Legislativa informações detalhadas sobre os projetos
financiados com os recursos previstos nos incisos IV e VI do
art. lQ desta lei.".
Ora, passados já nove meses da publicação da lei, que se
deu em 13/7/95, sem que o Executivo cumprisse a determinação
legal, torna-se mais do que oportuna a solicitação do
Deputado Anderson Adauto.
Além disso, fundamenta-se a pretensão do requerente em

disposição constitucional, que fixa, expressamente, no art.
62. XXXI, a competência sobre o assunto:
"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:

XXXI - Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo;".
Conclusão

Em razão do exposto, somos pela aprovação do Requerimento
nQ 1.231/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 24 de abril de
1996.
Agostinho Patrús, Presidente - Sebastião Navarro Vieira,
relator - Wanderley Ávila - Rêmolo Aloise - Ibrahirn Jacob -
Ermano Batista - Antônio Júlio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.237196
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, a proposição em tela tem
por objetivo a inserção nos anais da Assembléia do
"Manifesto pela Agricultura", firmado pelo Prefeito
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Municipal e por outras autoridades do Município de Buritis,
em face da prolongada estiagem que assola o município e a
região. -
Publicada em 11/4/96, vem a matéria à Mesa, para receber
parecer, em conformidade com o preceito do art. 246, c/c o
art. go, viii, 'c, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Manifesto pela Agricultura' expressa a dramática
situação vivida pela comunidade de Buritis e pelos
municípios vizinhos, impiedosamente castigados por uma das
mais longas estiagens da história.
Já se faia em perdas irreparáveis, de até 90%, de safra
importante como a de arroz; ou de 65%, como a de milho; ou
de 60%, como a de soja.
A solicitação do Deputado Paulo Piau se fundamenta no
pressuposto de que importa ao Legislativo estar
permanentemente atento a acontecimentos dessa natureza,
tendo em vista, principalmente, a possível elaboração de
planos de fomento da produção agropecuária e de organização
do abastecimento alimentar, conforme preceitua o inciso VIII
do art. 11 da Constituição do Estado.
A importância da solicitada inserção nos anais da Casa
assenta-se, portanto, em razões de natureza prática,
política e legal.

Conclusão
Em razão do exposto, somos pela aprovação do Requerimento

nQ 1.237/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 24 de abril de
1996.
Agostinho Patrús, Presidente - Wanderley Ávila, relator -

Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob -
Ermano Batista - Antônio Júlio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Hp 1.240196
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Marco Régis, o requerimento em
apreço tem por finalidade solicitar ao Presidente do Banco
de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - o envio a esta
Casa da listagem dos municípios mineiros envolvidos com o
Programa de Saneamento Ambienta], Organização e Modernização
dos Municípios - SOMMA -, naqual constem os respectivos
valores dos empréstimos já assinados e daqueles cujo
processo está em andamento.
Publicada em 12/4/96, 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, 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;".
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estabelece: -
"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.".
O Programa SOMMA visa a fortalecer a capacidade
institucional e financeira dos municípios para a criação e a
implementação de programas de desenvolvimento urbano,
favorecer a descentralização dos procedimentos de gestão
urbana do Estado e financiar investimentos em infra-
estrutura urbana, beneficiando a população de baixa renda.
Com o objetivo de apoiar os municípios do Estado na
elaboração e na implantação de projeto de desenvolvimento
institucional, de saneamento básico e ambiental, de infra-
estrutura urbana e de expansão da sua capacidade de
investimento, sob a forma de financiamento reembolsável, foi
criado o Fundo SOMMA, conforme dispõe o art. lo da Lei ng
11.085, de 1993. A mesma lei, em seu art. lg, "caput,
estabelece que incumbe ao BDMG exercer as atribuições de
gestor desse fundo e de agente financeiro de suas operações.
O requerimento em exame tem como objetivo obter informações

que darão maior transparência à política de concessão de
financiamentos praticada por aquela instituição financeira.
Por isso, achamos que ele é conveniente e oportuno.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

nQ 1.240/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 24 de abril de
1996.
Agostinho Patrús, Presidente - Ibrahim Jacob, relator -

Wanderley Avila - Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise -
Ibrahim ,Jacob - Antônio Júlio.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 27 DE ABRIL DE 1996

ATAS

ATA DA 1429 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 25 DE ABRIL DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús,
Wanderley Ávila e Sebastião Navarro Vieira

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1B PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei flQ5 774 a 777/96 - Requerimento nQ 1.312/96 -
Requerimentos dos Deputados Marcelo Gonçalves, Elbe Brandão,
Romeu Queiroz e Romeu Queiroz e outros - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Péricles Ferreira (3), Gil
Pereira, Marcelo Gonçalves (2) e Wanderley Ávila e das
Comissões de Administração Pública e de Direitos e Garantias
Fundamentais - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Ronaldo Vasconcelios, Marco Régis, Elbe Brandão, Anivaldo
Coelho, Marcelo Gonçalves, Marcos Helênio e Jorge Eduardo de
Oliveira - » PARTE (ORDEM DO DIA): ia Fase: Abertura de
inscrições - Leitura de comunicações apresentadas -
Requerimentos: Requerimento da Deputada Elbe Brandão;
encaminhamento às Comissões de Meio Ambiente e de Política
Energética - Requerimento do Deputado Romeu Queiroz e outros
- deferimento - Requerimento do Deputado Romeu Queiroz;
deferimento - Requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves;
discursos dos Deputados Paulo Pettersen, Clêuber Carneiro e
Marco Régis; aprovação - 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente
- Discussão e votação de proposições: discussão, em lQ
turno, do Projeto de Lei nQ 363/95; aprovação com a Emenda
nQ 1 - discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei np 516/95;
aprovação na forma DO Substitutivo nQ 1 - Discussão em IQ
turno do Projeto de Lei nQ 1.041/92; aprovação na forma do
Substitutivo nQ 1 - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de
Lei ng 486/95; aprovação na forma do vencido em 1Q turno -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rémolo 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 Penna - Bonifácio
Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro -
Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco
Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinlo
- Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide -
João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José
Henrique - José Maria Barros - kemil Kumaira - Leonidio
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Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo
Gonçalves - Marcos Helênio - Marco Régis - Maria Olivia -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wilson
Trópia.

ABERTURA -
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 14h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. QrSecretária, para proceder á leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

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

proposições:
PROJETO DE LEI Np 774196

Disciplina a administração de medicamento a aluno nas
escolas públicas estaduais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica vedada, nas escolas públicas estaduais dos
ensinos fundamental e médio, a administração de medicamento
a aluno, sem receita médica.
Art. 2Q - Em caso de urgência ou emergência médica, o aluno
será atendido na escola, caso esta disponha de serviço
médico, ou encaminhado a unidade de saúde-
Art. 3g - Para orientar o atendimento médico, as escolas da
rede pública estadual dos ensinos fundamental e médio
manterão ficha médica com as seguintes informações sobre o
aluno:

- doenças das quais é portador;
Ir - medicamentos de Que faz uso constante;
III - medicamentos ou substâncias que não lhe podem ser

ministrados em virtude de incompatibilidade;
IV - outras informações médicas relevantes;
V - unidade de saúde a que deve, preferencialmente, ser

encaminhado, em caso de urgência ou emergência.
l Q - A ficha médica deverá ser preenchida e assinada pelo

responsável pelo aluno, ficando a matrícula condicionada a
esse procedimento.

- Na impossibilidade do encaminhamento do aluno à
unidade indicada por seu responsável, o atendimento de
urgência far-se-á em unidade do Sistema único de Saúde
indicada pela escola.
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f 3Q - A ficha médica deverá acompanhar o aluno em caso de
atendimento médico.
Art. 4 - A inobservância do disposto nesta lei implicará
sanção administrativa definida em decreto.
Art S - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) 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.
Luiz Antônio Zanto
Justificação: Como se sabe, a cultura da automedicação é

amplamente difundida no Brasil. Embora haja determinados
medicamentos considerados popularmente como de
automedicação, podendo ser tomados com grande margem de
segurança, somente as características de cada pessoa podem
determinar a sua adequada medicação, de modo a provocar o
mínimo de danos. Além disso, em algumas enfermidades, como o
diabetes, por exemplo, existe mesmo a proibição de se
ingerir determinadas substâncias ou alimentos.
Outro aspecto a ser observado é o fato de que, segundo
dados recentes divulgados pela imprensa, 70% da população
brasileira toma medicamentos sem qualquer orientação médica,
apesar de saber que muitos deles causam efeitos colaterais
importantes. Ressalte-se, ainda, que quase metade dos casos
de intoxicação se dá, justamente, pelo uso indevido de
remédios.
A ficha médica que se quer implantar constitui medida
simples que possibilitará conhecimento mínimo da saúde do
aluno, destacando suas idiossincrasias e facilitando um
atendimento mais adequado. Diminui-se, desse modo, a
probabilidade de eventuais erros médicos que possam gerar
sérias conseqüências.
Essa ficha, ao acompanhar o aluno nos casos em que se fizer
necessário o atendimento médico, fornecerá ao profissional
responsável um mínimo de informações para iniciar a
consulta.
Ao se exigir que a administração de medicamentos na rede
escolar estadual se dê, obrigatoriamente, mediante receita
médica, estaremos contribuindo para evitar tais riscos.
Ressaltamos, também, a importância da indicação, pelo
responsável, da unidade de saúde a que deva ser encaminhado
o estudante em caso de emergência. Na impossibilidade de o
aluno ser conduzido para onde indica a família, incumbiria à
escola estabelecer entendimentos com unidades do sus mais
convenientes para que o atendimento necessário seja feito
com maior presteza.
Por fim, cabe destacar que as medidas aqui propostas já têm
sido utilizadas em vários estabelecimentos de ensino
particulares; acreditamos que possam, também, ser muito
úteis à coletividade, se implementadas nas escolas públicas
estaduais.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de

Educação e de Saúde e Ação Social para parecer, nos termos
do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno. -

PROJETO DE LEI Hp 775196
Dispõe sobre o ensino de 2o grau da Escola Estadual Or.

Lindolfo Bernardes, localizada no Município de Conquista.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - O ensino de 2Q grau da Escola Estadual Dr.
Lindolfo Bernardes, localizada no Município de Conquista,
passa a funcionar à conta de dotação orçamentária própria do
Estado.
Art. 2 - Fica o Executivo autorizado a promover o devido
remanejamento no atual orçamento do Estado, para atender o
disposto nesta lei, durante este exercftio.
Art. 3 - Para os exercícios seguintes, o Governo deverá
fazer a devida dotação orçamentária da absorção do ensino de
2Q grau, objeto desta lei.
Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente o art. 2Q da Lei nQ 4.707, de 4 de abril de
1968.
Sala das Reuniões, de abril de 1996.
Paulo Piau
Justificação: O Município de Conquista não dispõe, há
tempos, de recursos para continuar custeando as despesas que
lhe foram impostas pelo art. 2Q da Lei nQ 4.707, de 1968,
que criou o Colégio Normal Oficial, anexo ao Ginásio
Estadual de Conquista, antecessor da Escola Estadual Dr.
Lindolfo Bernardes. A própria Secretaria da Educação, após
criterioso levantamento, constatou essa situação.
Além do curso de Magistério, funciona na escola o curso de

Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade. Trata-
se de escola estadual que vem sendo mantida pelo Município
de Conquista por imposição legal de um convênio, sem ônus
para o Estado. A medida que propomos visa transferir para o
Estado os encargos financeiros da escola, uma vez que o
município não dispõe de recursos para continuar custeando o
2Q grau.
O art. 205 da Constituição Federal determina que a educação
é um direito de todos e um dever do Estado, com isso, o
poder público deve oferecer aos cidadãos ensino público. Aos
municípios, segundo o § 2Q do art. 211 do mesmo diploma,
cabe atuar, prioritariamente, no ensino fundamental e no
pré-escolar.
Pelo exposto, deve o Estado de Minas Gerais assegurar aos
estudantes de Conquista o ensino de 2Q grau, uma vez que a
Prefeitura Municipal, carente de recursos, não pode mais
arcar com o funcionamento do educandário.
- 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 No 776196
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Declara de utilidade pública a Associação Mineira de
Assistência á Mucoviscidose, 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
Mineira de Assistência á Mucoviscidose, 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, de abril de 1996.
Arnaldo Penna
Justificação: Fundada em 13/12/82, a Associação Mineira de

Assistência à Mucoviscidose é uma entidade beneficente, sem
fins lucrativos, que tem como objetivos colaborar em
publicações e pesquisas a respeito da mucoviscidose (fibrose
cistica), além de prestar assistência aos portadores da
doença.
A Associação promove eventos para angariar recursos a fim
de atingir os objetivos a que se propõe e para manter sua
subsistência.
Uma vez que a Associação preenche os requisitos legais para

ser declarada de utilidade pública, esperamos a anuência dos
nobres pares à presente proposição.
- 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 Hp 777/96
Declara de utilidade pública o conselho Particular Nossa

Senhora Mãe dos Homens da S. S. Vicente de Paulo, com sede
no Município de Congonhas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Conselho

Particular Nossa Senhora Mãe dos Homens da S. S. Vicente de
Paulo, com sede no Município de Congonhas.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de abril de 1996.
Arnaldo Penna
Justificação: Fundado em 25/10/81, o Conselho Particular
Nossa Senhora Mãe dos Homens da S. S. Vicente de Paulo é
entidade com fins filantrópicos, que rege todas as
conferências dos bairros, cuja finalidade é socorrer os
pobres, principalmente por meio de visitas domiciliares.
Além da prática de atividades de caráter assistencial e
filantrópico, a entidade que se pretende beneficiar
apresenta requisitos legais para ser declarada de utilidade
pública, razão pela qual esperamos a anuência dos nobres
pares a esta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para



deliberação, nos termos do art. 195, c/c O art. 104, inciso
1, do Regimento Interno. -

REQUERIMENTO
NQ 1.312/96, do Deputado Marcos Helénio, solicitando seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que
proíba o uso pela corporação dos armamentos "aruega" e
"sapezinho", especialmente em manifestações públicas. (- Â
Comissão de Defesa Social-)
- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos
Deputados Marcelo Gonçalves, Elbe Brandão, Romeu Queiroz e
Romeu Queiroz e outros.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações dos Deputados
Péricles Ferreira (3), Gil Pereira, Marcelo Gonçalves (2) e
Wanderiey Ávila e das Comissões de Administração Pública e
de Direitos e Garantias Fundamentais.

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

Vasconcellos.
O Deputado Ronaldo Vasconcellos* - Sr. Presidente, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, demais pessoas presentes nas
galerias, assessoria, imprensa; hoje, gostaríamos de abordar
um fato importante para a economia mineira, que aconteceu na
semana passada e envolveu diversas notícias sobre a questão
do desenvolvimento e do progresso de Minas Gerais.
Queremos falar sobre o fato, por exemplo, da anunciada
vinda da fábrica da Mercedes para Juiz de Fora, na Zona da
Mata. E importante, também, lembrar a inauguração da nova
linha de produção da fábrica da CENIBRA, no Vale do Aço,
mais especificamente, na cidade de Belo Oriente; é de
tamanha importância, que S. Ex o Presidente da República
deslocou-se de Brasilia para participar dessa inauguração.
Também na semana passada, ocorreu o lançamento internacional
do veículo Palio, da FIAT Automóveis, aqui, em Belo
Horizonte. O Governador do Estado, Dr. Eduardo Azeredo,
referiu-se a essa semana como sendo 'santa semana' para
Minas Gerais, devido a esses três importantíssimos
acontecimentos. Gostaríamos de refletir sobre a repercussão
desses fatos na imprensa nacional e internacional. Estamos
felizes e gostaríamos, Sr. Presidente, de dizer que, na
campanha passada, utilizei um "slogan muito apropriado para
a semana que vivemos: "Minas Viva e Forte" A semana passada
veio nos mostrar exatamente isso, pois Minas, sob o comando
do Governador Eduardo Azeredo, apoiado por toda a sua equipe
econômica e de planejamento, está viva, forte e precisa
permanecer unida para ficar cada vez mais viva e mais forte.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a revista "Veja" desta
semana traz matéria intitulada "A festa mineira', com o
seguinte subtítulo: "A nova fábrica da Mercedes é a última
novidade da supersafra de investimentos em Minas Gerais'.
Esses dizeres não são deste Deputado, mas da própria revista
"Veja" que tem, como todos nós sabemos, uma circulação
nacional de grande monta. Nesta matéria, observamos uma
frase muito interessante, dizendo que Minas Gerais está em
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lua-de-mel com os investidores estrangeiros, devido aos três
acontecimentos ocorridos na semana passada. Cito mais. Sr.
Presidente, Srs. Deputados, a revista "Veja" aprésenta um
quadro, intitulado 'Caixa em Alta', no qual relaciona
diversos investimentos, aqui no Estado de Minas Gerais, da
FJAT, Algar, Mercedes-Benz, SAMARCO, MBR, USIMINÂS, ACESITA,
Rliodia e da Mannesmann, atingindo investimentos, previstos
para Minas Gerais, da ordem de R$5.000.000.000,00, até 1998.
São R$5.000.000.000,00 que serão investidos, em Minas
Gerais, até o ano de 1998, pelos investidores, relacionados
na referida revista.
Estamos felizes com essas noticias. Gostaríamos de dizer,
também, da importância de uma repercussão fora dos limites
da nossa atuação, em qualquer fato. No caso especifico do
desenvolvimento, do progresso de Minas Gerais, ficamos
satisfeitos quando a revista americana "Business Week'
estampou uma reportagem Intitulada "Uma Nova Meca dos
Negócios", referindo-se ao Estado de Minas Gerais. Essa
conceituada revista de negócios americana traz também uma
frase muito interessante em sua matéria que diz: "Minas está
tomando negócios dos seus dois rivais".
E lógico que, enquanto mineiros, enquanto representantes

desta população, ficamos satisfeitos com essas informações
da revista "VEJA" e da "Business Week", exatamente quando o
nosso Estado carecia de noticias alvissareiras e otimistas
como estas que tivemos na semana passada: lançamento
internacional do Palio, aqui na nossa Capital; instalação da
nova linha de produção da fábrica de celulose CENIBRA, em
Belo Oriente, no Vale do Aço e anúncio, pela Mercedes-Benz,
de nova instalação em Juiz de Fora, Zona da Mata mineira,
mostrando-nos que há uma diversificação regional desses
investimentos, dessas novidades no nosso Estado.
Mas, há urna preocupação, porque queremos mais e torcemos
para que o nosso Governador, Eduardo Azeredo, continue a
buscar investimentos externos, principalmente da Ásia, da
(ia e da Hyundai, empresas essas coreanas, também
interessadas em vir para o Brasil, que recebeu bem os
produtos dessas três empresas mencionadas anteriormente.
Temos certeza de que o Sr. Governador, com a sua firmeza e

sua sinceridade e com o apoio de sua equipe de planejamento
e de desenvolvimento, terá condições de trazer para Minas
Gerais novas indústrias. Embora estando nesta Casa como
representante de Belo Horizonte, do Centro-Oeste do Estado e
do Vale do Piranga, somos obrigados a reconhecer e, por
razões de inteligência, torcer para que a nossa Poços de
Caldas, representada nesta Casa pelo ilustre Deputado
Sebastião Navarro Vieira, seja aquinhoada com a fábrica da
Hyundai e que Minas possa receber benefícios do trabalho
firme e dedicado do Governador Eduardo Azeredo.
A fábrica da Hyundai pode e deve vir para Minas e pelas
informações a mim passadas pelo Deputado Sebastião Navarro
Vieira, a cidade de Poços de Caldas tem todas as condições
estratégicas, econômicas, de transporte e de localização
para receber mais essa indústria.



Queremos cumprimentar o Governador Eduardo Azeredo pelas
boas noticias da semana passada, mas queremos que ele
continue trabalhando, para que os mineiros tenham outras
boas noticias nas próximas semanas, com investimentos em
diversas regiões do Estado, para que a economia tenha
crescimento diversificado, de acordo com o programa de seu
Governo. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis.
O Deputado Marco Régis - Gostaria de estar aqui, neste

momento, discorrendo sobre o assunto que debatemos, na manhã
de hoje, na Comissão de Saúde e Ação Social, presidida e
dignificada pelo nobre colega Deputado Carlos Pimenta Este,
ao se afastar, por ter outros compromissos, passou-me a
Presidência daquela Comissão, a fim de que discutíssemos,
mais uma vez, assunto da maior relevância: a presença da
medicina supletiva na saúde brasileira. Essa medicina
abrange as cooperativas médicas, as empresas de medicina de
grupo e os planos de seguro-saúde. Discutimos sobre essas
empresas e até sobre sua autogestão. Esse é um assunto da
maior relevância, do qual voltaremos a tratar em outra
oportunidade. Hoje, em reunião com a presença de
conceituados médicos do Estado, dos médicos da Comissão de
Saúde e Ação Social e de outros Deputados médicos,
manifestou-se a opinião consensual de que esse tipo de
medicina vive, no momento, a explorar e a enganar seus
segurados, como vive a enganar e a espoliar o Governo,
especialmente o SUS- Voltaremos a esta tribuna, na próxima
semana, para tratar desse assunto.
Para que outro assunto não caia no esquecimento nem se
torne ultrapassado, queremos comunicar ao Plenário e ao
Estado que minha cidade, Muzambinho, sediou, no último
sábado, dia 20 de abril, o 1Q Seminário Microrregional dos
Direitos da Criança e do Adolescente. E uma honra trazer tal
assunto à tribuna da Assembléia. Honra maior ainda quando me
lembro de que, na administração municipal de Muzambinho, no
período de 1989 a 1992, tivemos a oportunidade de nos
transformar no Prefeito legalista', que consolidou a
Constituição Federal de 1988 naquele município, através de
medidas eficazes, que foram reivindicadas pelo povo
brasileiro. Lá, implantamos a municipalização da saúde;
promovemos a criação do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, do Conselho Tutelar dos Direitos
da Criança e do Adolescente e implementamos uma série de
medidas administrativas previstas por aquela Carta, na área
do funcionalismo público municipal.
Quando Muzambinho sedia um seminário microrregional, sinto-
me gratificado, como seu ex-Prefeito, porque vejo que ela
continua na trajetôria do progresso e da cidadania,
discutindo assunto tão relevante.
Passo a transmitir informações que chegaram às nossas mãos

hoje, por fax do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e
do Adolescente, a respeito do referido evento, ao qual
estivemos presente e cuja abertura tivemos a subida honra de
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fazer, O evento teve várias palestras importantes, como a do
MM. Juiz de Direito da Comarca de Muzambinho, Dr. Hélio
Walter Araújo, que discorreu sobre o tema 1 0 Adólescente
Infrator e as Ações da Sociedade Brasileira, O tema
"Sentido da Cidadania entre Crianças e Jovens Brasileiros"
foi abordado pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de
Botelhos, também muzambinhense, Dr. Marco Antônio Vinas
Boas. Outro tema foi A Família e os Seus Novos Desafios",
tratado pelo Diretor da Escola Agrotécnica de Muzambinho,
Prof. Ivan Antônio de Freitas. O Seminário foi concebido e
realizado pelo Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Muzambinho e contou com o apoio promoCional e
a participação da Escola Agrotécnica Federal de Muzambinho,
da Frente Sul-Mineira de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente, da Loja Maçônica Justiça e Caridade, da Ordem
Demo Lay e da Prefeitura Municipal de Muzambinho. Estavam
representadas 17 cidades, a saber: Muzambinho, São Sebastião
do Paraíso, Cabo Verde, Carmo de Minas, Areado, Guaxupé, São
Lourenço, Rio de Janeiro, Jacutinga, Monte Belo, Pouso
Alegre, Som Jesus da Penha, Alfenas, Andradas, Alpinópolis,
Caxambu, Nova Resende e Poços de Caldas.
No período da tarde, depois das palestras e da apresentação
de uma importante e até chocante peça teatral pelos alunos
da Escola Agrotécnica de Muzambinho, a qual abordava tema do
Estatuto da Criança e do Adolescente, tivemos uma mesa-
redonda que tratou das atribuições dos Conselhos Municipais
dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esse assunto foi
conduzido pelo Sr. Antoon Dewolff, Secretário-Geral do
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Pouso Alegre. Tivemos outras mesas-redondas, que trataram
das atribuições dos Conselhos Tutelares da Criança e do
Adolescente e do gerenciamento do Fundo Municipal da Criança
e do Adolescente, esta coordenada pelo Dr. Vicente Vilela,
médico de Alpinôpolis. Finalmente, debatemos a respeito de
onde e como criar Conselhos dos Direitos e Conselhos
Tutelares, com a coordenação de Dano e Maria Lúcia, do
Conselho Municipal de Carmo de Minas.
Queremos salientar que, hoje, 1/3 dos municípios de Minas
Gerais têm Conselhos Tutelares implantados. No Sul de Minas,
eles proliferaram bastante: estão presentes em 40% dos
municípios. Entre as sugestões das mesas-redondas, tivemos a
seguinte: 'Na municipalidade em que, por ação ou omissão dos
responsáveis, os Conselhos não estejam implantados, negando-
se à população o direito natural à cidadania, a sociedade
deve organizar-se em conselhos comunitários, através das
igrejas, clubes de mães e similares, para garantir aquele
direito expresso na lei'. Na falta da iniciativa da
Prefeitura, deve-se acionar o Ministério Público, para que
este exija dos Prefeitos a criação dos Conselhos Municipais
dos Direitos da Criança e do Adolescente. Tivemos, enfim,
uma tarde muito proveitosa, em que a cidadania, no que tange
à criança e ao adolescente, foi muito debatida. Muito
obrigado.
0 Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão
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A Deputada Elbe Brandão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, imprensa, pessoas presentes nas galerias,
funcionários desta Casa, é do conhecimento daqueles que
comigo convivem e daqueles que já ouviram algumas
entrevistas nas quais conto o inicio de minha trajetória
política, que durante a campanha de meu pai Edilson Brandão
à Prefeitura de Janaúba, ele foi hospitalizado. Este, mal
sabia eu, era o chamamento e o teste para o futuro que
brevemente enfrentaria.
Assumi o palanque pelo meu pai e ele, vitorioso, assumiu a
Prefeitura. Tão logo o fez, chamou-me e disse sem rodeios,
com seu jeito peculiar e sábio: Em uma colméia duas rainhas
não mandam". Ele Prefeito, segui o meu caminho e hoje estou
aqui para, mais uma vez, com alegria, falar por meu pai.
Como já comentei há alguns dias desta tribuna, amanhã o
Governador Eduardo Azeredo estará em Janaúba. Com  a agenda
cheia de inaugurações, ficará conosco cerca de 3 horas
Tempo insuficiente para que receba do nosso povo o carinho e
os agradecimentos pela realização das obras Que vai
inaugurar. Todas as obras foram iniciadas no Governo de
Edilson Brandão, no pouco tempo que este pôde passar á
frente do Executivo Municipal, tentando concretizar as
aspirações do povo de Janaúba, como o fez durante grande
parte de sua vida, mesmo quando não tinha um mandato
político.
O Governador Eduardo Azeredo, apesar da ausência de Edilson
Brandão no cenário político, de todos os cortes que foi
obrigado a fazer nas obras iniciadas por Hélio Garcia, ouviu
o apelo do povo de Janaúba e deu continuidade aos trabalhos.
E com muito orgulho que estarei ao seu lado inaugurando a
Av. Edilson Brandão, numa extensão de 4,5 Km, margeando o
Rio Gorutuba, obra que permitiu que fosse retirado do centro
da cidade todo o tráfego pesado.
Também será inaugurada a cadeia pública, a Escola Estadual
José do Gorutuba e a Biblioteca Edilson Brandão, uma
homenagem dos alunos e dos professores a meu pai e, ainda,
15Km de asfaltamento em diversas ruas da cidade, e ainda a
sucursal da TV Montes Claros, grande marco na história do
Norte de Minas. 9 nosso apreço, o nosso abraço e a nossa
admiração ao empresário Elias Siufi.
A continuidade administrativa e a seriedade de homens
públicos como os Governadores Hélio Garcia e Eduardo Azeredo
permitiram que, nesses dois Governos, a cidade recebesse
maior volume de obras, do que em toda sua história -
Está escrito na Bíblia, no Eclesiástico: "Um governante
sábio educa o seu povo-.." e, sabemos também, que o
progresso de uma nação está intimamente ligado à educação e
aos investimentos em pesquisas. Quanto mais rica a nação,
mais alto o nível de escolaridade de seu povo.
Os países asiáticos que estão na liderança em matéria de

comércio internacional possuem importantes traços em comum;
entre eles o investimento pesado na educação do povo.
Ao assinar, amanhã, a autorização para que seja realizado,
pela UNIMONTES, em julho deste ano, o vestibular para o
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curso de Agronomia, cujas aulas terão inicio em agosto, o
nosso Governador finaliza um trabalho árduo que meu pai
iniciou, a comunidade assumiu e que agora se torna
realidade.
Para a instalação do curso foi preciso vencermos várias

etapas que exigiram determinação e coragem, como a liberação
do prédio pela CODEVASF; a campanha da comunidade para
comprar os móveis, com a ajuda inestimável da Maçonaria, à
Qual agradecemos em nome do Justo e do Perfeito; a doação
pela Universidade de Viçosa, por nosso intermédio, de 5 mil
volumes para a biblioteca; mas, a maior ajuda veio do
Governo do Estado, que atendendo a nossa solicitação, libera
verba de R$250.000,00 inserida no orçamento, para a montagem
dos primeiros laboratórios de análises e pesquisas.
Depois de amanhã, 27 de abril, meu pai estaria
aniversariando. Tenho a certeza, Sr. Presidente, que esses
presentes ele nunca imaginou receber, todos, de uma só vez.
Lembrando de meu pai, das obras por ele iniciadas, resgato

o amor que ele tinha por JanaCiba, como filho que adota um
pai pelo seu livre arbitrio, já que não era nascido lá.
O Governador Eduardo Azeredo receberá amanhã o titulo de
Cidadão Honorário de Janaúba, uma adoção da terra que o
reconhece como filho. Esta, Sr. Presidente, foi a melhor
maneira que encontramos de dizer obrigado. Obrigada.
* - Sem revisão da oradora.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anivaldo

Coelho.
O Deputado Anivaldo Coelho* - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, público presente nas galerias,
imprensa, voltamos à tribuna para relembrar que neste
sábado, a partir das 9h30min, a BR-040 será interrompida
pelos moradores de Congonhas e Conselheiro Lafaiete. Quem
for viajar nesse horário deve antecipar ou adiar a viagem.
Outro assunto que queremos abordar é um problema que vem
ocorrendo na AÇOMINAS. Essa empresa está pedindo aos
moradores de Congonhas e Conselheiro Lafaiete que se mudem
para Ouro Branco, onde várias casas estão desocupadas, uma
vez que a cidade, que já teve 6 mil habitantes, conta, hoje,
com apenas 3 mil. Peço aos companheiros Deputados que nos
ajudem, pois esse assunto está sendo muito debatido nas
cidades de Congonhas e Conselheiro Lafaiete. Não queremos
que os trabalhadores sejam obrigados a mudar para Ouro
Branco.
Outro fato lamentável ocorreu na Prefeitura de Congonhas,
quando o Prefeito Guálter Monteiro agrediu não só com
palavras, mas também fisicamente, o Sr. Damásio Moraes, um
desempregado de 46 anos, só porque ele participou, ontem, de
urna reunião na Câmara Municipal em que pediamos autorização
para continuar falando, na tribuna da Assembléia, sobre os
problemas de Congonhas. Temos, também, um Senador e um
Deputado Federal que levarão os nossos problemas a Brasilia.
O Prefeito de Congonhas já foi cassado, por 6 a O, em Belo
Horizonte, e estamos aguardando o julgamento em Brasília,
coisa que nunca acontece. Ele está endividando e tornando
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ingovernável aquela Prefeitura. Os salários estão atrasados,
e ontem mesmo o Prefeito soltou uma nota com os seguintes
dizeres: (- Lê:) -

"Comunicado à População
O Prefeito agradece aos servidores municipais a compreensão

• a solidariedade dispensadas neste período de dificuldades
• comunica ao povo que os servidores que ganham salário de
até R$130.00 receberam o decimo terceiro salário e o salário
do mês de fevereiro; os que ganham até R$430,00 receberam o
décimo terceiro salário; na próxima terça-feira serão pagos
os salários do mês de fevereiro dos funcionários que recebem
acima desses valores.
Estamos nos esforçando para que tudo volte à normalidade,
com seriedade, trabalho e respeito à causa pública e aos
servidores municipais, que são peças fundamentais de nossa
administração.
O povo de Congonhas espera que as pessoas que não querem

ajudar não prejudiquem, trazendo intranqüilidade à população
com movimentos que não trazem solução. Congonhas precisa de
paz! Ajude! Não atrapalhe!".
Não concordamos com esse último parágrafo. Congonhas -

tornamos a repetir - é a ll cidade em arrecadação no nosso
Estado. Arrecadou, ano passado, repito, R$21.262.000,00,
enquanto que a cidade que mais se aproximou disso foi Ouro
Preto, que arrecadou R$11.780.000,00; depois, vem Ouro
Branco, com R$10.484.000,00. Portanto, não é necessário que
os funcionários continuem com os salários atrasados. Na
próxima segunda-feira teremos, às 16 horas, um ato público
em frente à Prefeitura Municipal de Congonhas. Muito
obrigado.

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

Gonçalves.
O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, distinta galeria, imprensa, é com tristeza que
ocupo esta tribuna para trazer ao conhecimento público o
lamentável estado a que chegou o setor de saúde em
Divinópolis, com o possível fechamento do Hospital São Judas
Tadeu.
Com 30 anos de existência, 150 leitos, um corpo clinico de

60 médicos, uma média de 200 cirurgias e 240 partos ao mês e
um atendimento que, além de Divinõpolis, se estende a várias
cidades da região, o São Judas Tadeu está prestes a fechar.

Por que, senhoras e senhores? Há tempos venho denunciando
desta tribuna o sucateamento da saúde em nosso Pais. O
Hospital São Judas Tadeu é uma das primeiras vitimas do
sistema. Lá. 90% dos atendimentos são feitos através do SUS.
E como paga o SUS? Paga R$2,40 por consulta e R$3,50 por

diária. Eu pergunto: que profissional trabalha a R$2,40 por
uma consulta? Corno se consegue cobrir uma diária-cama e
comida-com R$3,50?

Com essa remuneração, vem a vigilância sanitária e fecha o
CTI do hospital, exigindo reformas absurdas e caríssimas que
a direção, sabidamente, não tem condições de realizar.
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Sem C'I, não há cirurgias, o corpo clinico se afasta do
hospital, as filas aumentam dia a dia, sem que o doente
tenha para onde ir. -

Prezados senhores, há 15 anos faço parte do corpo clínico
do São Judas Tadeu. Ali comecei minha vida profissional e
hoje reluto em abandonar a casa, o que me leva a fazer um
apelo dramático ao nosso Secretário da Saúde, Dr. José
Rafael Guerra, em nome da população de Divinôpolis, de toda
a região e principalmente em nome dos pobres e humildes, que
são aqueles que continuam amanhecendo nas filas em frente ao
hospital, diariamente.
Sr. Secretário, vamos resolver o problema. Não deixe que o

Hospital São Judas Tadeu feche suas portas. Vamos reabrir o
CTI, que é muito importante para aquela região. Se ele
precisa de reforma, que se dêem ao hospital as condições
necessárias para que ele a faça. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos

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

Deputados, na tarde de ontem abordamos desta tribuna a
questão da violência no campo brasileiro. Hoje discorreremos
brevemente sobre a insustentável situação de violência que
se instala no Oriente Médio. A matança de mais de 150 civis
libaneses, vitimas de bombardeios israelenses, demonstra
como será árduo o caminho que levará á paz naquela região e,
também, deixa clara a necessidade de as demais nações do
globo se posicionarem de maneira firme e decidida em prol do
fim dessas carnificinas.
E certo que o conflito entre o Estado de Israel e os

países que o circundam é de uma profundidade extrema e que
somente os esforços concentrados da diplomacia mundial
poderão levar as propostas viáveis para a região. Também são
inegáveis os méritos e os direitos dos povos palestino,
sírio, libanês e judeu. O que não se pode aceitar é que
inocentes sejam sacrificados em beneficio de interesses
políticos menores.

Nada justifica, enfim, a atitude patrocinada pelo Governo
israelense. O Premiê Shirnon Feres, líder destacado por sua
lucidez, desta feita não soube dosar o impacto das operações
militares que ordenou. Desde os massacres de Sabra e
Chatila, não se via tamanha violência. A verdadeira chuva de
bombas que foi jogada sobre Canaã, no Sul do Líbano, é
totalmente incompatível com os riscos que a área poderia
oferecer à segurança de Israel. Grave ainda são declarações
como a do Chefe das Forças Armadas israelense, que definiu o
episódio como mero revide. Revide contra quem? Entendemos
que, por maiores que sejam as divergências entre os povos
que habitam aquela porção do planeta, nada - absolutamente
nenhum argumento - pode justificar a matança de inocentes,
civis que somente buscam condições para uma vida digna.

Evidentemente, também não concordamos com outras atitudes
extremas, como o terrorismo do Hezbollah, financiado pelo
fundamentalismo iraniano. Em verdade, o fundamento
religioso, como que uma praga, é o grande mal do Oriente
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Médio, impedindo as negociações pela paz e transformando
mínimas divergências em verdadeira guerra santa. Entendemos,
inclusive, as dificuldades por que passa o Governo
israelense, acuado pela direita extremada em seu próprio
pais e pela postura do Presidente sino Hafez Al-Assad. E
inadmissível, contudo, o uso de assassinatos em massa para
restaurar o prestigio eleitoral. Ressaltamos, assim, que
determinados princípios devem ser inegociáveis em qualquer
ocasião, sendo q ye o respeito á vida humana deve ser o
primeiro deles. E, portanto, lamentável o ocorrido, na
medida em que mancha o mundo de sangue, envergonhando e
humilhando toda a humanidade.
Pode não haver unanimidade, mas queremos apresentar moção

de repúdio á atitude tomada pelo Governo de Israel,
recomendando à diplomacia brasileira que envide todos os
esforços possíveis no sentido da colaboração brasileira para
o processo de pacificação no Oriente Médio.

Ainda na seara internacional, devemos destacar a brilhante
vitória da esquerda italiana nas eleições parlamentares
ocorridas naquele pais. A coalizão de centro-esquerda, tendo
o Partito Oella Sinistra - PDS - à frente, conquistou 284
das 630 cadeiras do parlamento italiano e 157 das 315 do
Senado, as quais, somadas aos 36 Deputados eleitos pela
refundação comunista, foram bastante para garantir a maioria
absoluta e a conseqüente formação do novo gabinete.
A coligação L'liliva (Oliva), tendo como liderança o

economista Romano Prodi, na constituição do SSQ Governo
italiano do pôs-guerra, possui as melhores credenciais para
a realização de uma administração destinada a mudar a face
política da velha península. Isenta de envolvimentos com
corrupção e tráfico de influência e, de outro lado, baseada
em um programa que afasta o neoliberalismo exacerbado,
resgatando e solidificando conquistas sociais a partir do
compromisso com políticas públicas de geração de emprego e
desenvolvimento sustentado.
Parece-nos licito antever, da mesma forma, que o novo

Governo será duro no combate à corrupção, dando respostas
concretas ao anseio moralizador que mobiliza a sociedade
italiana hoje.
Registre-se, bem assim, que a reação da população italiana

à esquerda vitoriosa foi a melhor possível- Aliás, também os
meios financeiros e empresariais, contrariando as previsões

j mais pessimistas, foram receptivos à proposta de mudança que
o chega, tendo havido, por exemplo, na Bolsa de Milão, altas

de até 6% desde a confirmação do resultado do pleito. O
entusiasmo do mercado e do povo como um todo tem razão de
ser. A expectativa de um governo compromissado com a

o retomada econômica, o desenvolvimento social e a moralidade
na administração pública é fator de união dos italianos,
que, afinal, esperam assim encerrar esse penoso ciclo de
degradação ética e descalabro social que marcou os últimos
anos.
É certo que a vitória da esquerda, por si só, não é

garantia do fim da instabilidade política que assolou o pais
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nos últimos anos. Notamos, contudo, que se trata de uma
excepcional oportunidade para modificação dos rumos daquele
Estado. Desejamos que a Itália, pais tão próximo do povo
brasileiro - inclusive este Deputado é descendente de
italianos -, obtenha sucesso nessa nova fase de sua vida
política que ora se inaugura.

Finalmente, dentro desse contexto Internacional que
estamos discutindo, gostaríamos de comentar a ameaça de
golpe que ainda paira sobre o Paraguai. Vivendo um
incipiente processo democrático, o Paraguai, em virtude de
divergências ocorridas entre setores civis e militares do
atual Governo, padece de séria instabilidade político-
institucional. Os militares estão articulados, pretendendo
realmente patrocinar um novo golpe de estado e instaurar uma
nova era autoritária. O Executivo, após as últimas
negociações, tende a ceder aos militares, ao passo que o
Poder Legislativo ainda oferece resistência à nomeação do
chefe da dissidência militar para o Ministério da Defesa.
Numa situação como essa, é necessário que o Brasil tenha

posição firme de defesa do Governo constitucional paraguaio.
E sabido, inclusive, que os militares, de inicio, rejeitaram
a negociação, em que seriam mediadores representantes do
Brasil, da Argentina e dos EUA. Suas intenções golpistas
foram evidentes.
Cremos ser dever do Governo brasileiro, sem imiscuir-se na
soberania de nossos vizinhos, manifestar seu repúdio a
qualquer ato contrário à democracia paraguaia, inclusive
através de medidas de restrição econômica. Devemos ter claro
que situações como a ditadura de Fujimori no Peru ou o
possível golpe no Paraguai são ameaças à democracia de toda
a América Latina, inclusive a brasileira, haja vista a
notória intolerância que vem sendo demonstrada pelo
Presidente FHC contra os demais Poderes do Estado. E
inconcebível a convivência com esse tipo de prática suja.
Portanto, queremos, aqui, enaltecer a vitória das forças de
esquerda na Itália. Repudiamos, de maneira veemente, a
matança que ocorre no Líbano, em favor do fortalecimento de
uma possível recandidatura, com o apoio dos Estados Unidos,
e também repudiamos o golpe que se tenta promover no
Paraguai.

Não vivemos numa democracia plena no aspecto social. Pelo
menos, vivemos essa democracia no aspecto político e
desejamos que assim continue. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jorge Eduardo
de Oliveira.
O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira* - Sr Presidente,

Srs. Deputados, gostaria de encaminhar um requerimento, a
pedido do Sr. Governador do Estado, Or. Eduardo Azeredo,
solicitando estudos que verifiquem a possibilidade de ajuda
às micro e pequenas empresas de Minas Gerais, que se
encontram em sérias dificuldades.
Sem crédito, sem futuro, sem esperança, sem prestigio.

Essas são expressões que podem definir o momento de
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dificuldades que os micro e pequenos empresários enfrentam
em Minas Gerais e em outras partes do Pais. -
A criação de micro e pequenas empresas e o seu

fortalecimento é a melhor arma para combater o novo vilão da
conjuntura econômica: o desemprego, que representa um dos
mais graves problemas do Brasil na atualidade. Quando
analisamos os dados estatísticos relativos a essas empresas
no Estado, sentimos o seu peso e a sua importância no
cenário econômico mineiro. Possuímos atualmente 350 mil
micro e pequenas empresas formalmente constituídas e cerca
de 400 mil operando informalmente. Elas são responsáveis por
59% da geração de emprego, por 48% da produção e 130% na
participação do PIB mineiro.
Mas muitas dessas empresas correm o risco de fechar suas

portas e, conseqüentemente, colocar mais pessoas na fila dos
desempregados, se medidas urgentes não forem tomadas para a
renegociação de suas dividas. Embora exista um grande
esforço do SEBRAE na tentativa de buscar soluções para o
problema - há um novo Estatuto da Pequena Empresa em
tramitação no Congresso -, é preciso também estarmos atentos
para verificar se todas as providências e medidas que vêm
sendo tomadas satisfazem as reais necessidades dos micro e
pequenos empresários.
Vivemos um momento importante da democracia no Pais. Cada

vez mais a sociedade civil se organiza em grupos para lutar
por seus interesses e derrubar os muros do "apartheid"
social e. econômico que ainda cercam grandes parcelas da
população. Essa é uma situação que nós, políticos, devemos
interpretar corno a verdadeira instalação da democracia
participativa. Não basta que o poder político seja
democraticamente investido. Ele deve também ser
democraticamente exercido.
Nós do PMDB, que vivemos duros, mas belos momentos de luta
pela volta do Pais á ordem democrática, não nos desviamos
desta caminhada. Por isso, estamos acompanhando atentamente
o problema vivido pelas micro e pequenas empresas mineiras,
por sabermos o quanto a questão é importante tanto no
aspecto econômico quanto social. Se, por um lado,
acompanhamos a luta de órgãos como o SEBRAE, também não
podemos deixar de ouvir o clamor da voz do povo, que vem da
base formada por esse grupo de empresários, que vive e sente
no dia-a-dia as angústias da instabilidade de seus negócios.
Angústia que também atinge centenas de famílias, vendo
rondar seus lares o 'fantasma" do desemprego.
Por isso, é importante lembrar aqui o gesto do jovem

Marcos André Sarquis, um micro empresário de Machado, no sul
de Minas, que, num protesto solitário, no dia 17/1/96, ateou
fogo no seu velho fusca, único bem que ainda possuía, na
Esplanada dos Ministérios. Foi a maneira que encontrou de
chamar a atenção das autoridades federais para a falta de
condições de saldar suas dividas junto aos Bancos. O fato
percorreu todo o Pais através de uma ampla cobertura da
midia. E foi com esse gesto extremo que esse mineiro se
tornou um símbolo da situação de desesperança que aflige o
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setor. Mais uma vez, Minas mostra a herança que carrega de
soltar seu grito além das montanhas, nos grandes momentos de
dificuldades nacionais. -
A partir desse fato, muitas coisas começaram a acontecer.

O fogo ateado no velho carro se alastrou e fez com que um
grande grupo de micro e pequenos empresários de várias
regiões de Minas se unissem para lutar e para sugerir e
cobrar soluções por parte do Governo a fim de reverter a
situação. Adotando a máxima de que "um país se faz com o
povo produtivo e tutelado no seu direito à cidadania",
centenas de micro e pequenos empresários, coordenados por
Marcos Sarquis, formaram um grupo, denominado Movimento das
Micro e Pequenas Empresas. E já prepararam uma grande
mobilização na Capital mineira para alertar e esclarecer a
população sobre o problema e cobrar das autoridades o
direito de sugerirem e participarem diretamente das decisões
sobre o novo estatuto que está em tramitação. Como é um
movimento nascido da base, daqueles que sentem e sofrem na
pele o problema, nós, políticos, também precisamos ouvir e
entender o seu clamor.
O grupo não pleiteia privilégios, mas um tratamento

diferenciado, uma vez que as micro e pequenas empresas não
têm a mesma estrutura e o mesmo fôlego dos negócios de maior
porte. A prioridade é a renegociação das dividas, num clima
de maior confiança, já que muitas instituições bancárias
enxergam as micro e pequenas empresas como um negócio de
alto risco. Uma maneira "míope" de enxergar o problema.
Porque ele ocorre justamente pela falta de apoio e garantia
do Governo, que, em vez de investir nessas empresas, prefere
socorrer os bancos, cobrindo seus rombos.

O grupo pleiteia também maior acesso às linhas de crédito,
com menos burocracia. As exigências de garantia que os
Bancos pedem são excessivas, envolvendo todo o património do
empresário. Para o grupo, a garantia deveria ser baseada no
desenvolvimento, na produção, na geração de empregos, de
acordo com o material adquirido. Para acompanhar esse
processo, o Governo montaria um sistema de fiscalização, e a
punição recairia somente sobre as empresas que não
cumprissem essas metas.
Também é importante que o Governo descentralize suas
compras, deixando de realizar negócios apenas com empresas
de maior porte, colocando as micro e pequenas empresas
também em seu cadastro, naturalmente dentro do critério que
envolve o "mix" de qualidade de preço. Isso, além de
garantir maior volume de compra para as micro e pequenas
empresas, criaria um saudável clima de incentivo para que
elas buscassem maior desenvolvimento e controle de
qualidade.
O movimento considera que outro ponto importante é o

investimento em treinamento de pessoal. Esse treinamento
deve ser regionalizado, de acordo com perfil e necessidade
da região. Ele funcionaria num sistema de parceria com
instituições do Governo, como o SEBRAE, universidades locais
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tão em voga na sociedade atual. -
Outra meta do grupo é a formação de cooperativas de

crédito e, depois, a formação de Bancos regionais para
financiar as micro e pequenas empresas, com o direito sendo
gerido e empregado na própria região. Uma idéia que
demonstra ser o fortalecimento do põder local uma 'âncora
social' à chamada globalização da economia. Aliás, essas
cooperativas de crédito já funcionam com muito sucesso em
países como os Estados Unidos, Canadã, França, Itália,
Alemanha, Áustria, Holanda, Bélgica e Japão.
Como podemos observar, o grupo apresenta pontos

importantes que devem ser relevados, considerados, pois suas
propostas têm amplo alcance para o conjunto da sociedade. O
apoio às micro e pequenas empresas, além de irradiar efeitos
salutares para toda a economia, favorece a busca de justiça
social, questão que deve ser considerada prioritária, num
pais marcado por tantos desníveis inter-regionais de renda,
pela pobreza, pela ignorância, pela fome.
Também é importante frisar que milhões de postos de

trabalho estão sendo extintos em todo o mundo. O Brasil não
está fora desse processo. As micro e pequenas empresas são a
grande alternativa que possuímos para superar o p roblema-
São os pequenos negócios que, com sua flexibilidade e
capacidade de adaptação, poderão absorver parcelas
crescentes da mão-de-obra liberada pela automação das
grandes empresas e também dos jovens que a cada ano
ingressam no mercado de trabalho.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo

Pet t ersen -
O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, sou favorável

ao requerimento do nobre colega.
Cabe-me, nesta hora, trazer a todos os senhores uma

palavra. Uma palavra de cristão. Uma palavra de democrata,
que acredita nas instituições.
Todos os senhores foram testemunhas do desenrolar do

processo, o qual respondi e respondo.
Inaugurado por denúncia temerosa, fui submetido a

instrução criminal, cujo epílogo, na data de ontem, coube ao
STF decidir, por meio de voto histórico do eminente jurista,
Presidente da mais alta Corte deste Pais - Ministro
Sepúlveda Pertence.
Não foi tal decisão decorrente do processo contra mim

instaurado, porque este me condenou a 5 anos e 5 meses de
reclusão e, como pena acessória, à perda do meu mandato
parlamentar.
Tal decisão se deu por obra da Constituição Federal, mãe

de todas as leis deste Pais que, em seu art. 5g, LXVIII,
outorgou a todo cidadão brasileiro o santo remédio de todo
pais democrata, denominado "habeas-corpus".
Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer

violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por
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ilegalidade ou abuso de poder, se quiser poderá lançar mão
de tal prerrogativa, e eu o fiz.
Fi-lo porque o meu julgamento pelo egrégio Tribunal de

Justiça do nosso Estado deixou de ser técnico para ser
político, desprezando de seu exame provas vitais, como o
laudo oficial de perito nomeado pela própria justiça
pública, que concluiu, a pós prolongados estudos e perícias,
"que dos atos a mim imputados como criminosos, não restou
comprovado nenhum prejuízo para o Município, durante o
período que ali permaneci como responsável pelo Executivo,
como as certidões expedidas pelo egrégio Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais, onde foram corrigidos os erros
técnicos, anteriormente existentes."
Tal prova, por sua importância, tinha de ser enfrentada

pela augusta Corte da magistratura e não o foi.
Em decorrência da omissão desse fato relevante, que

considerei como equivoco daquela Corte, que alberga os mais
honrados e notáveis desembargadores que ali já tiveram
assento, lancei mão da Constituição denominada cidadã pelo
saudoso homem público Ulisses Guimarães, também egresso de
muitas lutas em favor da restauração democrática de nosso
Pais.

Lancei mão também da Constituição por dever floral a um dos
mais nobres democratas que ajudaram a escrever a história do
nosso Pais, e por cujas mãos fui conduzido á vida pública -
meu saudoso amigo Presidente Tancredo Neves.

Lancei mão da Constituição Federal, em homenagem ao povo
da minha região e à minha querida Carangola e cidades irmãs.

Povo que, após os fatos narrados nesse malsinado processo
e tendo conhecimento de tudo, lançou também mão de seus
direitos, já que todo poder emana do povo, e me elegeu
representante de seus interesses sociais e políticos.
Assim, entrei nesta Casa Legislativa pela mão do povo,

cuja denúncia pública teria eu prejudicado e lesado.
"Oh, tempora, oh, mores!"
Por aqueles que, segundo o processo, eu teria prejudicado

fui também reeleito, prova inatacável de minha lisura como
homem temente a Deus e como homem público.
E pela terceira vez consecutiva, vejo-me conduzido pelo

sistema democrático a esta augusta Casa, a que tanto me
orgulho de pertencer.
Na praticidade de Sócrates, poderia entender que tenho

correspondido à luta e aos anseios de todos os meus
eleitores que, de pleito em pleito, vêm aumentando minha
expressão por meio do voto e firmando minha identificação
corno advogado do povo.
E verdade que alguns setores dos meios de comunicação

escrita e falada assim não pensam, e não fazem economia
quando me atacam, porém, quando têm obrigação de informar ao
seu público as boas noticias do meu processo, fazem-no de
maneira econômica e de forma singela.

"Data venia", tal conduta não é aquela que o povo mineiro
merece e, como diz Shakespeare: 'Alguma coisa vai mal no
reino da Dinamarca".
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Porém, mesmo assim, jamais, em nenhum momento, desferi

qualquer palavra contra eles, por menor que seja- Sempre me
silenciei, porque entendo que, sendo cristão, não devia
revidar as agressões daqueles que nos batem na face.
Esperei com fé, esperei com Deus, esperei com a lembrança

dos meus saudosos amigos que um dia em mim acreditaram e em
mim depositaram suas esperanças, na certeza de estarem
diante de um homem equilibrado e defensor dos mais
sacrificados e injustiçados.

Em razão de me sentir injustiçado por sentença proveniente
de processo ilegal, bati ás portas do STF e perguntei, por
meio de "habeas corpus", se meu processo era legal.
Ontem, numa tarde em que se viam os raios do 501

cintilando sobre as cabeças dos Juizes maiores, esperei, com
fé em Deus e nos meus semelhantes, que o Supremo Criador -
Ser mais justo não existe - dissesse, por meio do voto do
eminente Presidente Sepúlveda Pertence, se eu estava certo
ou errado.
E eis que, ao ler o seu voto, ele o fez demonstrando

grande profundidade e conhecimento jurídico; e o fez daquela
forma suave e sutil com que a alvorada rompe a madrugada,
descortinando os raios do astro-rei, e dando-nos a certeza
de um novo dia de luz, esperança e justiça.

Veredicto: concederam a ordem.
Caros companheiros da Casa Legislativa, o STF disse-me

sim, ou seja, que eu estava certo e o Tribunal de Justiça,
errado. Â primeira etapa da luta está vencida. Caminharei
célere para as próximas prerrogativas da lei, pois não quero
favor. Quero a aplicação correta da lei.
Finalmente, agradeço aos meus familiares e aos meus

amigos, que têm ao longo desse processo sofrido junto comigo
as angústias e as injustiças perpetradas. Que Deus abençoe
todos vocês. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Clêuber

Carneiro.
O Deputado Clêuber Carneiro - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, hoje, uma das maiores preocupações da sociedade é
a falta de emprego. Talvez não cheguemos ao exagero de
afirmar ser esta a nossa maior dor de cabeça, geradora de um
sem-número de outras mazelas. Foi-se o tempo em que o
fantasma era o do desemprego, o da demissão, o de ser posto
no olho da rua, sem dó nem piedade, ou mesmo o do
subemprego. Não, definitivamente não. Hoje, o que nos
estarrece é o afunilamento das oportunidades; nem mais 05
dons, os dotes, a especialização, os cursos e a capacitação
são suficientes e fundamentais na busca do trabalho.
A competição nos balcões de emprego se assemelha a um
terrível vestibular pela sobrevivência, numa luta de vida ou
morte. Os novos contingentes aptos ao trabalho se somam aos
anteriores, levando a crer que estamos fomentando um
desesperado seguimento, que com mais intensidade se juntará
aos sem-terra e aos sem-teto. São os sem-chance, que,
desesperados, aumentam a pressão sobre a sociedade e os
governos, provocando incômoda e insustentável convivência.
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Urgem providências e atitudes concretas, a fim de que haja
uma descompressão neste caldeirão que ferve a todo vapor. E
imprescindível que se encontre um mínimo de justiça. E
importante e até fundamental o reaquecimento da economia, a
abertura de novas oportunidades, o estimulo à dinâmica e
criativa economia informal, à parceria, ao regime de
economia familiar. Existe uma difícil travessia a exigir um
mutirão de esforços - ou criamos empregos ou sucumbimos. A
horda dos sem-nada está crescendo e já assusta não só os
privilegiados mas também os que têm um mínimo e que
fatalmente poderão ser as próximas vitimas. Debitar tudo
isso ao político é demais e se caracteriza como uma fuga
covarde de responsabilidade de todos. Empresários,
executivos, homens de negócio, sociedade, Igreja, justiça,
sindicatos, todo segmento vivo é co-responsabilizado.
Os tempos são de mudança, a cada amanhecer somos desafiados
pelos acontecimentos. Todos contestados no que significa ou
possa parecer privilégio na sociedade de desiguais em que
vivemos. A ordem é reestudar e rediscutir tudo, na busca de
mais igualdade e justiça. Esta parece ser a leitura mais
exata para gregos e troianos. Essa ordem está sendo escrita
pela pressão dos que já não se agüentam no sofrimento; são
os oprimidos e excluídos, alijados sem direito à felicidade.
Se há trabalho para todos, menos mal; se não há, o caos está
implantado. A contemporização é dificil quando a tônica é a
demissão crescente anunciada pelos governos. Somem-se a
desorganizada situação da economia, os elevados e inibidores
encargos sociais, a robotização, o inevitável efeito do
avanço tecnológico e cientifico, a dubiedade sindical. Tudo
nos faz sentir na carne a fragilidade que preside as
relações dos homens.
Assim, o desafio se torna permanente e atual, zombador da
nossa inteligência e comprometedor de nossos desígnios.
Sermos contemporâneos deste tempo exige determinação e
coragem. Sem dúvida, uma tarefa de todos.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis.
O Deputado Marco Rõgis - Sr. Presidente e Srs. Deputados,
queremos encaminhar favoravelmente este requerimento do
Deputado Marcelo Gonçalves, Vice-Líder do POT, que trata da
permuta de imóvel em Divinópolis.
Servimo-nos do ensejo para saudar o nobre colega, Deputado
Paulo Pettersen, que ainda há pouco falou desta tribuna para
dar-nos ciência de sua vitória, ontem, junto ao Supremo
Tribunal Federal, de pedido de "habeas corpus'.
Sinto-me no dever e na obrigação de vir a esta tribuna
porque, no ano passado, a noite de uma simples segunda-
feira, numa reunião nesta Casa, discutíamos um assunto
relativo à Policia Civil do Estado, quando elogiávamos o
desfecho de um seqüestro desvendado pela polícia.
Nessa noite, minhas palavras tiveram repercussão, porque
todo o meu pronunciamento foi transcrito, para minha honra,
no 'Jornal de Segurança da Policia Civil do Estado de Minas
Gerais'. E, por uma ironia do destino, quando abordávamos o
assunto, já no seu final, falávamos da impunidade dos
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bandidos e da impunidade nesta Casa. Naquela ocasião,
tivemos uma intuição do que aconteceria no dia seguinte,
quando esta Assembléia impediu que processos de outros
colegas fossem levados á frente, detidos que foram por
opinião da Comissão de Constituição e Justiça desta Casa. A
imprensa, atenta a uma noite de segunda-feira, levava para
todos os jornais os nossos pontos de vista, realmente
honestos e sinceros - como parlamentar desta augusta
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, acredito que os
processos devam correr pela justiça, quando se trata de
investigação da carreira dos parlamentares. Principalmente
quando se trata da vida particular ou de problemas
denunciados e acontecidos antes de seus mandatos como
Deputados.
Não fazia aquilo para me insurgir ou me insubordinar contra

meus colegas. Estava apenas emitindo um ponto de vista que
serviria, e muito, para limpar a honra do parlamentar.
Entretanto, entendemos que grandes problemas surgem com

essa atitude de a Casa liberar licença para que os processos
contra Deputados continuem. Um deles, realmente, é o
torpedeamento da imprensa contra a classe política. Somos um
alvo permanente do bombardeio da imprensa na condução da
coisa pública. Muitos de nós já fomos Prefeitos Municipais e
já fomos vítimas do mecanismo ultrapassado do Tribunal de
Contas do Estado, que julga as contas de ex-Prefeitos à luz
de documentos que chegam ao Tribunal. Eles não dão chance
para que essas pessoas levem até àquele Tribunal a sua
defesa. Isso foi renovado em projeto de lei que tramitou
nesta Casa e que criou a nova Lei Orgânica do Tribunal de
Contas. Nessa nova Lei Orgânica, sim, quando faltam notas de
empenho, recibos ou o que quer que seja, o Prefeito terá um
prazo de 60 dias para defesa. Isso não era feito até então.
Se o Prefeito tinha uma restrição do Tribunal de Contas e
essa restrição chegava á cidade de origem tardiamente, em
outra administração, caia nas mãos de Câmaras de Vereadores
adversárias ou da imprensa adversária, que manipulava e
tripudiava sobre o nome do Prefeito, muitas vezes inocente,
porque eram meras faltas de documentos, erros de contadores,
funcionários de carreira daquelas Prefeituras.
Temos que saudar hoje o Deputado Paulo Pettersen, pelo que
lhe aconteceu. Foi uma vitória de um dos Poderes do regime
democrático. Além do preconceito da imprensa, pode haver um
outro preconceito: o da própria justiça. Muitos processos
são levados, preconceituosamente, aos tribunais. Sabemos que
há, veladamente, uma guerra entre os Poderes: Executivo e
Legislativo, Legislativo e Judiciário e vice-versa. Sabemos,
também, que há preconcebimento em torno delas. Quando o
Deputado Paulo Pettersen consegue uma vitória no Supremo
Tribunal Federal, temos que saudá-la como sendo uma vitória
da democracia. Realmente, é a proximidade da justiça

2	salornônica, tão sonhada pelo ser humano. Assim, queremos
a

 

 manifestar nossa preocupação por aquilo que não sai na
imprensa.
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Ainda há pouco, conversávamos com o Deputado Marcelo
Gonçalves dizendo que suas denúncias em relação à saúde, em
seu pronunciamento de hoje, não teriam a menor importância
para a grande imprensa. Isso porque ela não está preocupada
com os fatos notórios da vida social do Pais, dentre os
quais incluímos a educação e a saúde. A imprensa está
preocupada, hoje, em dar noticias que chamam a atenção e
criam fatos importantes. Mas fatos importantes como a saúde
e a educação são esquecidos. Quando o Deputado Marcelo
Gonçalves denuncia que o hospital de Divinôpolis está
prestes a fechar suas portas e diz que deviam ser alocados
recursos para a saúde, nada é publicado. Na Comissão de
Saúde, hoje, debatemos a exploração, a mentira e o engodo
dos planos de saúde, da medicina de grupo, das cooperativas
médicas sobre a população e sobre o próprio SUS, pois esses
não têm importância para a imprensa. O importante para a
imprensa é que o Deputado vá às barras do Tribunal, que seu
nome seja tripudiado, que ele seja cassado, preso.
Queríamos que os meios de comunicação deste Pais fossem
mais justos, mais sensatos e não fossem servis a seus donos
poderosos, como o Sr. Roberto Marinho e tantos outros donos
dos meios de comunicação deste Pais que, ao invés de dizerem
a verdade, simplesmente vivem de conspurcar nomes e de
deturpar os fatos.
Queremos saudar aqui o Deputado Paulo Pettersen por sua
vitória no Supremo Tribunal Federal. Queremos, ainda, que
esta Assembléia Legislativa tenha a sensatez, como o
Deputado Paulo Pettersen, de não tentar a proteção pessoal
de ninguém, mas sim de buscar a proteção dos Poderes da
democracia, no caso, o Poder Judiciário. Ele seguiu o seu
calvário, tripudiado a todo momento, em Minas Gerais e
chegou ao Supremo Tribunal Federal, onde ganhou, na justiça,
o direito à sua liberdade.
Não vou julgar, em seu caso, o mérito dos seus problemas,

quando Prefeito de Carangola, que poderiam ser desprezíveis
diante de tantos golpes nefandos e bárbaros dos famosos
crimes de colarinho branco. Certamente, por ser homem
público, esteve à mercê da imprensa, inclusive na sua
juventude, quando Prefeito de Carangola. Não queremos
acreditar que ele praticou atos passíveis de punição. Foram
atos passíveis de correção e foram corrigidos, segundo
informações. Hoje, queremos saudar o Deputado Paulo
Pettersen por sua vitória e reivindicar da imprensa um
tratamento igualitário para os fatos que acontecem nesta
Casa, nas Comissões e no Plenário, que ficam no
esquecimento, vindo à tona apenas os problemas que podem
mutilar os Deputados. Muito obrigado

2? PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

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

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelo Deputado
Péricles Ferreira, Lider do Bloco da Maioria (3) - indicação
do Deputado Simão Pedro Toledo para compor a Comissão de
Redação corno membro suplente; indicação do Deputado Paulo
Schettino para compor, como membro suplente, a Comissão de
Meio Ambiente, e indicação do Deputado Ronaldo Vasconcelios
para compor, como membro suplente, a Comissão de Ciência e
Tecnologia (Ciente. Cópia às Lideranças. Designo. A
Gerência-Geral de Apoio às Comissões.); pelos Deputados Gil
Pereira - falecimento da Sra. Maria da Paixão Oliveira, em
Montes Claros; Marcelo Gonçalves (2) - falecimento de Márcia
Cristina Batagline Silva e da Sra. Teresa de Jesus Viana
Camargos, em Pedro Leopoldo; e Wanderley Ávila - falecimento
do Sr. Sebastião Gusmão, em São Francisco (Ciente. Oficie-
se.); pelas Comissões de Direitos e Garantias Fundamentais -
aprovação, na 18 Reunião Ordinária, do Projeto de Lei ng
584/95, do Deputado João Batista de Oliveira; de
Administração Pública - aprovação, na 32a Reunião Ordinária,
dos Projetos de Lei ngs 186 e 553/95, dos Deputados Arnaldo
Canarinho e Antônio Andrade, respectivamente. (Ciente.
Publique-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Elbe Brandão,

em que solicita o encaminhamento da documentação que lhe foi
enviada pelo IEF às Comissões de Meio Ambiente e de Recursos
Hidricos e Minerais, por tratar-se de peça importante na
continuidade dos trabalhos de apuração da Máfia do Carvão.
Ciente. As
Comissões de Meio Ambiente e de Politica Energética.
Requerimento do Deputado Romeu Queiroz e outros, em que
solicitam seja convocada reunião especial em homenagem à
FIAT Automóveis S.A., em data a ser estabelecida, por motivo
de seu 20p aniversário de implantação em Minas Gerais. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
Regimento Interno, e oportunamente fixará a data.
Requerimento do Deputado Romeu Queiroz, em que solicita o

desarquivamento do Projeto de Lei nQ 2.101/94, que altera a
denominação da Escola Estadual Maria Goretti, localizada no
Municipio de Bambui, para Escola Estadual Carmelita Carvalho
Garcia. A Presidência defere o requerimento, de conformidade
com o inciso 1 do art. 185 do Regimento interno.
Requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves, em que solicita
o desarquivamento do Projeto de Lei ng 2.022/94, que
autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel com a Companhia
Siderúrgica Pains, em Divinópolis. Em votação, o
requerimento.
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-
se.
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2? Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à la Fase.
a Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia; com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

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

os Projetos de Lei ns 684, 700, 701, 726, 727 e 728/96, bem
como o Projeto de Lei-Complementar nQ 15/96, em virtude de
terem sido apreciados na reunião extraordinária realizada
hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em lQ turno, do Projeto de
Lei nQ 363/95. do Deputado Ronaldo Vasconcelios, que
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Oliveira. A Comissão de ,Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela sua aprovação com a Emenda ng 1, que
apresenta- Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nQ 1.
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em l turno, o
Projeto de Lei flQ 363/95 com a Emenda flQ 1. A Comissão de
Fiscalização Financeira.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 516/95, do
Deputado Bonifácio Mourão, que autoriza o Poder Executivo a
fazer reverter ao Município de Divinolândia de Minas o
terreno que menciona. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n
1, que apresenta. Â Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela sua aprovação na forma do Substitutivo nQ 1, da
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo ng 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em IQ turno, o Projeto de Lei nQ 516/95 na forma
do Substitutivo flQ 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 1.041/92, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar
imóvel ao Município de Matipô. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo
nQ 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela sua aprovação na forma do Substitutivo nQ 1, da
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo nQ 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em 1Q turno, , o Projeto de Lei n 1.041/92 na forma
do Substitutivo n 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 486/95. do
Deputado Gil Pereira, que proíbe a venda e o uso de cigarros
e bebidas alcoólicas nas escolas das redes estadual e
municipal de ensino e conveniadas. A Comissão de Saúde e



Ação Social opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1Q turno. Em discussão, o projeto. , Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2Q turno, o
Projeto de Lei flQ 486/95 na forma do vencido em lQ turno. A
Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
a especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital
de convocação, e para a ordinária de debates de amanhã, dia
26. às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 97a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 23 DE ABRIL DE 1996

Presidência do Deputado Wanderley Ávila
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ia PARTE: Ata - 2a
PARTE(ORDEM DO DIA): 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Discussão e votação de proposições: Requerimento do Deputado
Gilmar Machado; aprovação - Discussão, em lQ turno, do
Projeto de Lei nQ 700/96; aprovação com as Emendas nos 1 a 4
- Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei Complementar n
15/96; aprovação - Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei
flQ 388/95; apresentação da Emenda flQ 2; encerramento da
discussão; encaminhamento do projeto e de emenda à Comissão
de Agropecuária - Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei
nQ 391/95; discurso do Deputado Alencar da Silveira Júnior;
apresentação das Emendas ns 1 a 4; encerramento da
discussão; encaminhamento do projeto e das emendas à
Comissão de Administração Pública - Discussão, em 1Q turno,
do Projeto de Lei Complementar ng 10/95; aprovação na forma
do Substitutivo nQ 1 - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Paulo
Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim
Jacob - Ermano Batista - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Almir
Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Antônio Andrade
- Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna -
8ilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos
Pimenta - Clêuber Carneiro- Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Durval Angelo - Elbe Brandão - Francisco
Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Gil Pereira - Hely Tarquinio -
Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide -
João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Henrique - José Maria Barros - Kemil
Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo
Cecé - Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio - Marco Régis -
Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira -
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Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo -
Toninho Zeitune - Wilson Trópia. -

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

ia PARTE
Ata

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

Za PARTE (ORDEM DO DIA)
22 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar á 2a Parte da reunião, em sua 2
Fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na la Fase.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
desta reunião os Projetos de Lei ns 671 e 684/96, ambos do
Governador do Estado, em virtude de sua a provação na reunião
ordinária deliberativa realizada hoje, à tarde.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Gilmar Machado, em que solicita a inversão da pauta desta
reunião, de modo que o Projeto de Lei Complementar nQ 10/95
seja apreciado em último lugar. Em votação, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa ) Aprovado.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 700/96, do
Governador do Estado, que altera a estrutura orgânica da
Secretaria de e Administração, extingue o Instituto Estadual
de Desenvolvimento de Recursos Humanos e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas ns 1 e 2, que
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela
sua aprovação com as Emendas ns 1 e 2, da Comissão de
Justiça, e 3, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela sua aprovação com as Emendas ns 1 e
2, da Comissão de Justiça; 3. da Comissão de Administração
Pública, e 4, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, as Emendas nQs 1 a 4, que receberam parecer pela
aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado,
em lQturno, o Projeto de Lei nQ 700/96 com as Emendas ns 1
a 4. A Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei Complementar n
15/96, do Governador do Estado, que altera dispositivos da



Lei Complementar flQ 26, de 14/1/93, que dispõe sobre normas
relativas ao planejamento e à execução de funções públicas
de interesse comum da região metropolitana. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Administração Pública opina pela sua aprovação.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. A Presidência vai colocar a matéria em
votação pelo processo nominal, em conformidade com o art.
263, inciso 1, do Regimento Interno. Os Deputados que
desejarem aprová-la deverão responder 'sim'; os que
desejarem rejeitá-la deverão responder "não". Antes, a
Presidência lembra ao Plenário que, nos termos do art. 200
do Regimento Interno, o projeto de lei complementar será
aprovado se obtiver 39 votos favoráveis. Em votação, o
projeto. Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à
chamada de votação nominal.
A Sra. Secretária (Deputada Marta José Hauelsen - (- Faz a

chamada.).
- Respondem "sim' à chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José

Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Antônio Andrade -
Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio
Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro -
Elbe Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento -
Geraldo Rezende - Gilmar Machado - Hely Tarquínio - Irani
Barbosa - Jairo Ataide - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Henrique -
José Maria Barros - Kemil Kumaira - Marcelo Gonçalves -
Marcos Helênio - Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres -
Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles
Ferreira - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Toninho Zeitune - Wilson Trópia.
O Sr. Presidente - Responderam "sim" 48 Deputados. Não
houve voto contrário. , Está aprovado, em 1Q turno, o Projeto
de Lei Complementar nQ 15/96. A Comissão de Administração
Pública.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei rlQ 388/95, do
Deputado Almir Cardoso, que cria o Programa Mineiro de
Incentivo à Pecuária de Leite - Pró-Leite - e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Agropecuària
opina pela sua aprovação. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela sua aprovação, com a Emenda nQ 1, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos.
- Vem à Mesa:

EMENDA NQ 2 AO PROJETO DE LEI No 388/95
Suprima-se o art. 6Q.
Sala das Reuniões, de abril de 1996-
Péricles Ferreira
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Justificação: Sugere-se a supressão desse artigo, uma vez
que não se conhece o custo das ações previstas no programa.
Além disso, os recursos destinados a ações a serem
executadas por órgãos do Estado podem vir dos próprios
órgãos, sem necessidade de dotação orçamentária especifica
Se for o caso de concessão de financiamento, por exemplo, o
FUNDERUR pode ser utilizado.
O Sr. presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foi apresentada ao projeto emenda do Deputado
Péricles Ferreira, que recebeu o nQ 2. Nos termos do 2g do
art. 195 do Regimento Interno, a Presidência vai devolver o
projeto e a emenda à Comissão de Agropecuária.
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 391/95, do
Deputado Alencar da Silveira Júnior, que dispõe sobre
ingresso nos estádios de esportes sob a administração do
Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração
Pública opina pela sua aprovação na forma do Substitutivo flQ
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela sua aprovação, na forma do Substitutivo nQ 1, da
Comissão de Administração Pública. Em discussão, o projeto.
Para discutir-lo com a palavra, o Deputado Alencar da
Silveira Júnior.
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, senhores presentes nas galerias, venho a
esta tribuna para pedir à Casa urgência na apreciação das
emendas, pois o projeto retornará às comissões.
Já que, no dia 26 do próximo mês, o Governo reabrirá o

Mineirão, nada melhor que o faça com uma filosofia nova, Sr.
Presidente, com a filosofia de que todos devem pagar
ingresso. No último ano, 100 mil torcedores entraram de
graça no Mineirão. Isso corresponde á renda de um jogo
superlotado ente Cruzeiro e Atlético, a um clássico, Sr.
Presidente.
Então, peço à Casa que aprecie esse projeto o mais rápido
possível, para que possamos, até o dia 26, reabrir o
Mineirão não só com uma reforma de acordo com o que todos os
torcedores mineiros imaginavam, pois só houve a reforma do
gramado, mas também com uma filosofia de acordo com a qual
todos devem pagar ingresso: políticos, membros do Poder
Judiciário, integrantes da imprensa que não estiverem em
serviço, convidados da federação dos clubes, etc.
Sr. Presidente, peço, então, urgência, lembrando que,
quando todos pagam, todos pagam mais barato Não vai ser um
ingresso que um Deputado Federal, um Deputado Estadual ou o
Governador, Quando for assistir ao jogo do América no
Estádio Magalhães Pinto, não pode pagar, um ingresso de
cadeira cativa, já que recebemos uma emenda que deixa um
lugar de destaque para as autoridades, apesar de o ingresso
ser pago. Tenho certeza de que todos os Deputados aqui
estarão aprovando este projeto, porque todos eles até hoje,
pagaram ingressos no Mineirão, assim como o Governador e
todo o seu secretariado Sem dúvida nenhuma, teremos a
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aprovação e a sanção desse
Estado. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Continua

outros oradores inscritos.
- Vêm à Mesa:

projeto pelo Governador do

em discussão o projetà. Não há

EMENDAS AO SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI
Np 391/95

EMENDA No 1
Dê-se ao art. 3Q e seu parágrafo único a seguinte redação:
Art. 3 - Nenhuma outra gratuidade poderá ser concedida,

com exceção daquelas previstas no art. lQ desta lei.
Parágrafo único - No caso de descumprimento do disposto

neste artigo, o administrador da entidade pública responderá
pela irregular concessão.
Sala das Reuniões, 12 de outubro de 1995.
Ajalmar Silva
Justificação: A redação possibilita exatamente o contrário
daquilo que se procura evitar, isto é, a evasão de receita
do Estado. Á emenda ora apresentada impede a gratuidade de
ingresso nos estádios e praças, a não ser nos casos
previstos na lei.
A gratuidade não deve e não pode ficar à mercê de

entendimentos entre a entidade pública, a Federação Mineira
de Futebol e os clubes participantes do evento, inclusive
com discriminação em relação a outras federações esportivas,
mas deve estar expressamente estabelecida na legislação,
devendo ser responsabilizado quem a descumprir.

EMENDA No 2
Suprima-se o inciso III do art. SQ.
Sala das Reuniões. 12 de dezembro de 1995.
Ajalmar Silva
Justificação: Os convites, principalmente por serem
descontados no borderô do espetáculo, à conta de quem os
emitiu, não devem ser distribuídos gratuitamente pela
administradora dos estádios ou pelo administrador ou
entidade responsável por evento realizado nas praças de
esportes do Estado, porquanto tal fato representa diminuição
da receita estadual.
A distribuição de convites, em qualquer evento, deve ser da
responsabilidade daqueles que o promovem ou dele participam.
Ao permitir a emissão de convites pela entidade pública,
cria-se a possibilidade de que a citada entidade sofra as
mais diversas pressões e influência para distribui-los, na
maioria das vezes, sem o devido critério.

EMENDA No 3
Suprima-se o art. 2Q.
Sala das Reuniões, 12 de outubro de 1995.
Ájalmar Silva
Justificação: A supressão do art. 2, além deimpedir que
se abra sério e grave precedente quanto á gratuidade
pretendida, está em plena consonância com o objetivo da
proposta de diminuir a evasão da receita relativa a eventos
esportivos realizados nos estádios e praças de esportes que
se encontram sob a administração do Estado.
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EMENDA Hp 4
Suprima-se o art. €Q . -
Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 1995.
Ajalmar Silva
Justificação: A competência da ADEMG consta na legislação

que a criou, e não cabe, portanto, a este projeto de lei,
que dispõe sobre outra matéria, estabelecer sobre acordos a
serem firmados entre a entidade pública, os clubes e a
Federação Mineira de Futebol, com a exclusão de outras
federações. Além do mais, na condição de proprietário e
gestor de seus estádios e praças de esportes, somente ao
Estado cabe estabelecer, ouvidas as demais partes
interessadas, as condições de uso de seus imóveis, mediante
pagamento.
Os participantes dos eventos esportivos e as federações ás
quais são filiados, na condição de usuários ou locatários
eventuais, não devem participar, por meio de acordo, das
receitas do Estado, receitas essas destinadas exclusivamente
à manutenção dos imóveis, onde são realizados os eventos
esportivos e o pagamento do pessoal da entidade pública.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foram apresentadas ao substitutivo emendas de
autoria do Deputado Ajalmar Silva, que receberam os ns 1 a
4. Nos termos do 2Q do art. 195 do Regimento Interno, a
Presidência vai devolver o substitutivo e as emendas ã
Comissão de Administração Pública,
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei Complementar n
10/95, do Deputado Gilmar Machado, que altera dispositivo do
Estatuto dos Funcionários Públicos e dá outras providências -
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela sua
aprovação na forma do Substitutivo ng 1, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira perdeu o prazo para
emitir parecer. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai
submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de
conformidade com o art. 263. 1, do Regimento Interno. Em
votação, o Substitutivo nQ 1 ao projeto. Com a palavra, o
Sr. Secretário, para proceder á chamada de votação nominal.
O Sr. Secretário (Deputado Ibraflim Jacob) - (-Faz a

chamada.
- Respondem sim à chamada de votação nominal os

Deputados:
Sebastião Navarro Vieira - Ibrahim Jacob - Ermano Batista -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio
- Antônio Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Bilac
Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro
- Durval Angelo - Elbe Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo
Nascimento - Geraldo Rezende - Gilmar Machado - Hely
Tarquinio - Irani Barbosa - Jairo Ataide - João Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Henrique -
Kemil Kumaira - Marcelo Cecé - Marcos Helênio - Marco Régis
- Maria Olivia - minto Godinho - Paulo Piau - Paulo



Schettino - Péricles Ferreira - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcel los - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio- Wilson
Trópi a.
O Sr. Presidente - Responderam "sim" 43 Deputados- Não
houve voto contrário. Está aprovado, em 1Q turno, o Projeto
de Lei Complementar np 10/95, na forma do Substitutivo ng 1.
A Comissão de Fiscalização Financeira.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da reunião, a
Presidência a encerra, convocando os Deputados para a
extraordinária de amanhã, dia 24, às 9 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a ordinária deliberativa,
também de amanhã, ás 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 98a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 24 DE ABRIL DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Wanderley
Ávila

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE: Ata - 2?
PARTE (ORDEM DO DIA): 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Discussão e votação de proposições; Votação, em 1Q turno, do
Projeto de Lei nQ 68/95; rejeição - Discussão, em lg turno,
do Projeto de Lei ng 635/95; aprovação com as Emendas ngs 1
a 4 - Discussão, em 1g turno, do Projeto de Lei ng 726/96;
aprovação - Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei ng
727/96; apresentação da Emenda nQ 2; encerramento da
discussão; encaminhamento do projeto e da emenda às
Comissões de Administração Pública e de Meio Ambiente -
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 728/96;
aprovação com as Emendas ns 1 a 4 - Discussão, em lQ turno,
do Projeto de Lei ng 418/95; aprovação na forma do
Substitutivo ng 1 - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados: -
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Rêmolo Aloise - Maria
José Haueisen - Ibrahin, Jacob - Ermano Batista - Antônio
Júlio - Ailton Vilela - A3alrnar Silva - Alencar da Silveira
Júnior - Almir 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 -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval
Angelo - Elbe Brandão - 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 -
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 - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
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Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho
Zeitune - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 9h15min, a
lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2Q-Secretária, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

q PARTE
Ata

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

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
Za Fase

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Nos termos
do edital de convocação, a Presidência vai passar à 2a Parte
da reunião, em sua 2a Fase, uma vez que não há matéria a ser
apreciada na lsl Fase.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
da reunião o Projeto de Lei nQ 700/96 e os Projetos de Lei
Complementar ns 10/95 e 15/96, que foram aprovados na
reunião extraordinária realizada ontem à noite, bem como os
Projetos de Lei nQs 388 e 391/95, que, na mesma reunião,
receberam emendas e foram devolvidos às comissões, para
receberem parecer.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei
ng 68/95, do Deputado José Bonifácio, que concede
compensação aos municipios produtores de
hortifrutigranjeiros e flores. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Agropecuária opina pela sua aprovação. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação com a
Emenda nQ 1, que apresenta. Em votação, o projeto, salvo
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Arquive-se o projeto.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 635/95, do

Governador do Estaco, que dispõe sobre as competências das
unidades das regiões administrativas e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto com as Emendas ns 1 e 2, que
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela
sua aprovação com as Emendas ns 1 e 2, da Comissão de
Justiça, e 3 e 4, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela sua aprovação com as Emendas ns 1 e
2, da Comissão de Justiça, e 3 e 4, da Comissão de
Administração Pública. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como- se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, as Emendas ns 1 a 4, que receberam parecer pela
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aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado,
em lQturno, o Projeto de Lei nQ 635/95 com as Emendas nQs 1
a 4. A Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em 1g turno, do Projeto de Lei no 726/96, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a finalidade e a
estrutura orgânica da Secretaria de Indústria e Comércio e
dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. As Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam
pela sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em lg turno, o
Projeto de Lei n 726/96. A Comissão de Fiscalização
Financeira.
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei no 727/96, do
Governador do Estado, que altera a estrutura orgânica da
Secretaria de Recursos Minerais, Hidricos e Energéticos e dá
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda nQ 1, que
apresenta. As Comissões de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira opinam pela sua aprovação com a
Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos.
- Vem à Mesa a Emenda .nQ 2, do Deputado Olinto Godinho,

publicada na edição de 25/4/96.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foi apresentada ao projeto a Emenda nQ 2, de
autoria do Deputado Olinto Godinho. Nos termos do f 2Q do
art. 195 do Regimento Interno, a Presidência vai devolver o
projeto e a emenda á apreciação da Comissão de Administração
Pública e, a requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcel los,
também da Comissão de Meio Ambiente.
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 728/96, do
Governador do Estado, que altera a estrutura orgânica da
Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral, extingue
cargos e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Administração Pública opina pela sua aprovação com as
Emendas ns 1 a 4, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas
ngs 1 a 4, da Comissão de Administração Pública. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas ns 1 a 4, que
receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Está, portanto, aprovado, em lQ turno, o Projeto de Lei ng
728/96 com as Emendas ngs 1 a 4. A Comissão de Fiscalização
Financeira.
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 418/95, do

Deputado Arnaldo Penna, que dispõe sobre a transferência de
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subvenções sociais do Estado para as caixas escolares das
escolas públicas municipais. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto. A Conissão de
Administração Pública opina pela sua aprovação na forma do
Substitutivo flQ 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nQ 1, da Comissão de Administração Pública. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o Substitutivo flQ l Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em IQ turno, .o Projeto
de Lei nQ 419/95 na forma do Substitutivo no 1. A Comissão
de Fiscalização Financeira.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
a ordinária deliberativa de logo mais, às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 26a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
As nove horas e quinze minutos do dia dez de abril de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marcos Helênio, 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
Gil Pereira que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
parlamentares presentes. Em seguida, a Presidência informa
aos Deputados que foi remetido a esta Comissão oficio da
Câmara dos Dirigentes Lojistas - CDL -,publicado no "Diário
do Legislativo" de 9/4/96. 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 proposição da
Comissão. O Deputado Carlos Pimenta procede à leitura do
requerimento de autoria do Deputado João Batista de
Oliveira, em que solicita seja realizada audiência pública
com representantes da sociedade civil que debaterão a
questão da segurança dos cidadãos nos municípios cujos
perímetros urbanos são atravessados pelas linhas férreas da
Companhia Vale do Rio Doce. Submetido a votação, é o
requerimento aprovado. Prosseguindo, a Presidência passa á
2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de parecer sobre proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado Antõnio
Andrade, relator do Projeto de Lei nQ 560/95, emite parecer
mediante o qual conclui pela aprovação da matéria no lQ
turno, na forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com as Emendas ngs 1 e 2, da
Comissão de Saúde e Ação Social. Submetido a discussão e
votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece o comparecimento dos
Deputados, convoca os membros da Comissão para a próxima
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra OS
trabalhos. -
Sala das Comissões, 24 de abril de 1996.
Marcos Helênio, Presidente - Antõnio Andrade - Carlos
Pimenta - Olinto Godinho. -
ATA DA 31a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
As dez horas e sete minutos do dia dez de abril de mil
novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Elbe Brandão,
Durval Angelo e Jorge Hannas (substituindo este ao Deputado
Jairo Ataide, por indicação da Liderança do PFL), 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 à Deputada Elbe
Brandão que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência acusa o recebimento dos seguintes oficias: dos
Srs. Eduardo Bortolotto Filho e Sandro Gomes de Melo,
Presidentes das Câmaras Municipais de Jacutinga e Patê,
respectivamente, publicados no "Diário do Legislativo" em
4/4/96 e 9/4/96. Esgotada a matéria destinada à 1? Parte da
reunião, passa-se à 2? Fase da Ordem do Dia, compreendendo _a
discussão e a votação de proposições sujeitas à apreciação
do Plenário. Ato continuo, após serem submetidos a discussão
e votação, são aprovados o Parecer para o lQ Turno do
Projeto de Lei Complementar nQ 15/96 (relatora: Deputada
Elbe Brandão) e o Parecer sobre a Emenda nQ 1, apresentada
em Plenário ao Projeto de Lei nQ 44/96, na forma da
Subemenda nQ 1 (relator: Deputado Arnaldo Penna). Em
seguida, passa-se à discussão e à votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. São aprovados, em lQ
turno, os Projetos de Lei nQs 186/95 (relatora: Deputada
Elbe Brandão) e 553/95 (relator: Deputado Durval Angelo); em
2Q turno, o Projeto de Lei np 477/95 (relatora: Deputada
Elbe Brandão); e em turno único, os Requerimentos ns
1.072/96 (relator: Deputado Arnaldo Penna) e 1.073/96
(redistribuído á Deputada Elbe Brandão). Em seguida, são
colocados em discussão e votação pareceres de redação final
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário, com
aprovação dos pareceres sobre os Projetos de Lei ns 279 e
417/95. 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, 24 de abril de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Marcos Helénio - Arnaldo Penna
- Bonifácio Mourão - Elbe Brandão. -
ATA DA 29a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
Às dez horas e quinze minutos do dia dezesseis de abril de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados João Leite, Gilmar Machado e Geraldo
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Rezende, membros da supracitada Comissão. Na ausência do
Presidente. o Deputado João Leite 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. Prosseguindo, a Presidência informa que a reunião
se destina a apreciar as matérias da pauta. Encerrada a l
Parte dos trabalhos, passa-se à la Fase da Ordem do Dia, com
a discussão e a votação de proposição da Comissão. O
Deputado Gilmar Machado apresenta requerimento em que
solicita seja realizada reunião extraordinária da Comissão
na cidade de Pirapora, com o intuito de verificar a grave
situação da educação nesse município- Colocado em votação, é
o requerimento aprovado. O Deputado Gilmar Machado solicita,
também, à Presidência que faça contato com a Secretaria da
Educação, com o objetivo de obter informações a respeito da
exoneração da Diretora da Escola Estadual Francisco Sales,
Sra. Petrina Andréia Meireles Minelli. Após, passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
proposição sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia.
Logo após, a Presidência submete a discussão e votação o
Parecer para o lg Turno do Projeto de Lei nQ 578/95 e, em
seguida, torna sem efeito a votação, por verificar que o
projeto não apresenta os pressupostos regimentais para sua
apreciação. Encerrada essa Fase, passa-se à 3a fase da Ordem
do Dia, com a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. A seguir,
submetidos a discussão e votação, são aprovados, no lg
turno, os Projetos de Lei ns 133/95, 657/96 (relator:
Deputado Anderson Adauto) e 653/96 com a Emenda nQ 1
(relator: Deputado Gilmar Machado). Prosseguindo, é
submetido a votação e aprovado o requerimento em que o
Deputado Gilmar Machado solicita o adiamento da votação do
Requerimento nQ 1.514/96. Após, a Presidência submete a
votação, nos termos da Deliberação da Mesa np 487, cada um
por sua vez, os Requerimentos ngs 1.188 a 1.198/96, 1.210 a
1.223/96, 1.224, 1.226 a 1.230/96 e 1.233/96, que são
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 23 de abril de 1996.
João Leite. Presidente - Gilmar Machado - Romeu Queiroz.
ATA DA 4g 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 oito minutos do dia dezessete de abril
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Rezende, Carlos Pimenta,
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Gilmar Machado, Arnaldo Penna, Paulo Piau e ivair Nogueira,
membros da Comissão supracitada. Acham-se presentes também
os Deputados Anivaldo Coelho, Durval Angelo, Ailton Vilela e
Leonidio Bouças. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Geraldo Rezende, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Ivair Nogueira que proceda á leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A Presidência comunica aos membros
da Comissão o recebimento da correspondência trocada entre a
AMFAZ e a Secretaria da Fazenda, conforme foi solicitado à
Sra. Maria Helena Leal Castro, durante seu depoimento, no
dia 3/4/96- Comunica também que, atendendo ao pedido
veiculado pelo Ofício ng 462/96, da Secretaria-Geral da
Mesa, já foram recebidas as respostas dos Municípios de
Governador Valadares, Nova Era, Congonhas, Varginha,
Andradas e Piracema. A Presidência esclarece que a
finalidade da reunião é ouvir o depoimento dos Srs. Marcos
Antônio de Souza. Secretário Municipal da Fazenda de
Contagem - Ângelo Eduardo Pignataro, Secretário Municipal da
Fazenda de Congonhas - e Edgard Ximenes Machado, Secretário
Municipal da Fazenda de Varginha. O Presidente presta alguns
esclarecimentos quanto à legislação referente às CPIs e
quanto ao desenvolvimento dos trabalhos, solicita que tome
assento á mesa o quinto depoente, Sr. Marcos Antônio de
Souza, e passa-lhe a palavra para que se qualifique e preste
os esclarecimentos iniciais sobre as questões de seu
conhecimento. O depoente passa à Comissão alguns documentos-
0 Presidente determina que a documentação seja anexada aos
autos e passa à fase dos questionamentos. Nessa
oportunidade, formulam suas perguntas ao depoente os
Deputados Carlos Pimenta, Gilmar Machado, Arnaldo Penna,
Ivair Nogueira e Durval Angelo. Á seguir, a Presidência
solicita ao sexto depoente, Sr. Angelo Eduardo Pignataro,
que tome assento à mesa e passa-lhe a palavra para que se
qualifique e preste os esclarecimentos iniciais sobre as
questões de seu conhecimento. Durante os questionamentos,
fazem perguntas à testemunha os Deputados Carlos Pimenta,
Gilmar Machado, Ivair Nogueira e Paulo Piau. A Presidência
convida o sétimo depoente, Sr. Edgard Ximenes Machado, a
tomar assento á mesa, e este, após a qualificação, presta o
seu depoimento. Em seguida, passa à Presidência um documento
que é anexado ao processo. Fazem perguntas ao depoente os
Deputados Carlos Pimenta, Gilmar Machado e Paulo Piau. Os
depoimentos prestados constam, na integra, nas notas
taquigráficas da reunião. Encerrada a etapa dos depoimentos,
a Presidência passa á fase de apresentação de proposições. O
Deputado Gilmar Machado apresenta requerimentos em que
solicita seja enviado oficio ao Secretário da Fazenda para
que remeta a esta Casa as DAMEF5 originais das empresas
relacionadas em anexo, respectivamente. dos Municípios de
Contagem, Congonhas e Varginha. No encaminhamento de
votação, o Deputado Carlos Pimenta •apresenta duas sugestões
ao requerimento, que são acatadas pelo autor. A primeira
sugere que seja solicitada a mesma documentação às
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Prefeituras dos três municípios citados, para que possa ser
feita comparação de dados, e que, devido ao enorme volume,
esta documentação se restrinja a 1993, o ano mais importante
nesta investigação. Colocados em votação, já com as
modificações sugeridas, são os requerimentos aprovados. O
Deputado Gilmar Machado apresenta também requerimentos em
que solicita sejam ouvidos pela Comissão o Sr. João Heraldo
Lima, Secretário da Fazenda, e o Sr. Flávio Rõgis Xavier de
Moura e Castro, Presidente do Tribunal de Contas do Estado.
Colocados em votação, são os requerimentos aprovados. A
Presidência sugere o encaminhamento de oficio à
Coordenadoria de Assuntos Municipais da Secretaria da
Fazenda, a fim de que informe a esta Comissão, no prazo de
10 dias, se a Companhia de Cigarros Souza Cruz, com sede em
Uberlândia, durante os exercícios de 1992 e 1993, apresentou
declarações de VAF diretamente à Secretaria da Fazenda, e,
caso afirmativo, sejam enviadas à Comissão as cópias das
declarações DAMEF/ANEXO 1/VAF apresentadas pela mencionada
empresa. Não havendo nenhuma objeção por parte dos outros
membros, a Presidência determina que a assessoria tome as
providências necessárias. Cumprida a finalidade da reunião,
o Presidente agradece a presença dos parlamentares,
depoentes e demais participantes, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata da reunião e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 24 de abril de 1996.
Geraldo Rezende, Presidente - Arnaldo Penna - Alberto Pinto
Coelho - Paulo Piau - Gilmar Machado - Ivair Nogueira -
Carlos Pimenta. . - . -
ATA DA 37g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE E AÇÃO
SOCIAL
Às nove floras e quarenta e cinco minutos do dia dezoito de
abril de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Marco Régis,
Jorge Eduardo de Oliveira e Jorge Hannas, membros da
Comissão supracitada. Encontram-se presentes, também, os
Deputados Marcos Helênio e Hely Tarquínio. 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. A
seguir, a Presidência lê ofício enviado pelo Sr. Leandro
Canabrava Turra. Chefe de Gabinete da Secretaria da Saúde,
informando que a Secretaria já concluiu a reavaliação do
projeto do Código Sanitário. Prosseguindo, a Presidência
passa à discussão e à votação de proposições da Comissão. O
Deputado Marcos Helênio apresenta requerimento em que
solicita seja realizada reunião conjunta da Comissão com a
Comissão de Defesa do Consumidor, com a finalidade de se
discutir o Projeto de Lei nQ 41, do Senado Federal, que
trata do controle sanitário de drogas, medicamentos, insumos
farmacêuticos e correlatos, e sejam convidadas autoridades
ligadas ao assunto para participar. Submetido a votação, é O
requerimento aprovado. Ato continuo, o Presidente esclarece
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que a reunião tem por finalidade ouvir os Srs. Carlos
Alberto Pereira Ganes, Superintendente de Vigilância
Sanitária do Estado de Minas Gerais; Jader Bernardo
Campomizzi, Secretário-Geral do Conselho Municipal de Saúde;
Evaristo Carda de Matos, Conselheiro do Conselho Municipal
de Saúde; Gláucia Bráulio de Meio Matos, jornalista; e Rilke
Novato Públio, Presidente do Conselho Regional de Farmácia,
sobre os problemas acarretados por remédios com data de
validade vencida e contendo impurezas. Em seguida, pede aos
convidados que tomem assento á mesa. Prosseguindo, o
Presidente passa a palavra ao Sr. Carlos Alberto Pereira
Comes, que discorre sobre o Código Sanitário e sobre a
função da vigilância sanitária na inspeção de medicamentos.
A seguir, o Sr. Jader Bernardo convida oficialmente a
Comissão para participar da V Conferência Municipal de Saúde
de Belo Horizonte, com o tema "Saúde: Cidade e Cidadania',
que ocorrerá de 25 a 28 do corrente, na sede campestre da
AABB. A Sra. Gláucia discorre sobre os efeitos colaterais
causados por uso do antiinflamatório Voltaren. O Sr. Rilke
Novato explica a composição dos medicamentos e, para
ilustrar sua exposição, apresenta uma série de vidros,
cápsulas e injeções contendo impurezas. Participam dos
debates todos os parlamentares e convidados presentes.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos convidados e dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 25 de abril de 1996.
Carlos Pimenta, Presidente - Jorge Hannas - Jorge Eduardo -
Luiz António Zanto - Marco Régis.
ATA DA 319 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E
!0ÍTICA RURAL
As dez horas do dia dezoito de abril de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Paulo Piau, Olinto Codinho e Arnaldo Canarinho,
membros da referida Comissão. Encontra-se presente, também,
a Deputada Elbe Brandão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Paulo Piau, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Olinto Godinho que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. A Presidência esclarece
que a finalidade da reunião é ouvir o Sr. Fernando Soares
Lameira, Superintendente do Centro de Desenvolvimento de
Tecnologia Nuclear da UFMG, que prestará esclarecimentos
sobre a irradiação nuclear no processo de conservação de
alimentos, e apreciar as matérias da pauta. O Presidente
registra ainda a presença dos Srs. Luiz Carlos Ladeira e
Sérgio Filgueiras, pesquisadores do referido Centro, e
Jacques Bavay. A seguir, a Presidência convida os Srs.
Fernando Soares Lameira e Luiz Carlos Ladeira para tomarem
assento à mesa e passa a palavra à Deputada Elbe Brandão,
que tece considerações iniciais sobre o tema em questão.
Logo após, fazem uso da palavra os Srs. Fernando Soares
Lameira e Luiz Carlos Ladeira, que discorrem sobre a
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irradiação nuclear no processo de conservação de alimentos e
respondem às perguntas formuladas pelos Deputados. A
Presidência tece considerações finais sobre os assuntos
ventilados na reunião, esclarece que estes se encontram
registrados nas notas taquigráficas, agradece o
comparecimento do convidado e de seus assessores e suspende
• reunião por 5 minutos. Reabertos os trabalhos, verifica-se
• presença dos mesmos Deputados. Na ausência do Deputado
Almir Cardoso, relator da Mensagem nQ 78/96, que dispõe
sobre legitimação de terras devolutas do Estado, a
Presidência redistribui a matéria ao Deputado Arnaldo
Canarinho. Passando-se á 2a Parte da reunião, o Deputado
Olinto Godinho emite parecer mediante o qual conclui pela
rejeição do Projeto de Lei n 657/95, no lo turno. Submetido
a discussão e votação, é aprovado o parecer, O Deputado
Arnaldo Canarinho solicita prazo regimental para apresentar
seu parecer sobre a Mensagem nQ 78/96, o qual é concedido
pelo Presidente. 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, 25 de abril de 1996.
Paulo Piau, Presidente - Olinto Godinho : Almir Cardoso.
ATA DA fla REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As dez horas e cinco minutos do dia dezoito de
abril de mil novecentos e noventa e seis, comparecem
na Sala das Comissões os Deputados Bonifácio Mourão,
Arnaldo Canarinho e Arnaldo Penna (substituindo este ao
Deputado José Maria Barros, por indicação da Liderança
do PSDB). membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Vice-Presidente, Deputado Bonifácio
Mourão, assume a direção dos trabalhos, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Arnaldo Canarinho que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em seguida,
o Presidente suspende a reunião por tempo indeterminado.
Reabertos os trabalhos às 16 horas, o Deputado Bonifácio
Mourão distribui ao Deputado Arnaldo Penna os Projetos de
Lei nps 18, 245, 305, 339 e 340/95, 636, 637, 638, 639 e
648/96 e ao Deputado Arnaldo Canarinho, os Projetos de Lei
nQs 409, 541, 558, 563, 564 e 567/95. Passa-se, a seguir, á
2 Parte da reunião, com a apreciação das proposições
sujeitas á deliberação conclusiva do Plenário da Assembléia.
Com a palavra, o Deputado Arnaldo Penna emite pareceres
mediante os quais conclui pela aprovação dos Projetos de Lei
ns 636, 637, 638. 639 e 648/96. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres.
Passa-se á fase de apreciação das matérias de deliberação
conclusiva das Comissões. O Deputado Bonifácio Mourão, autor
do Projeto de Lei nQ 305/95, passa a Presidência ao Deputado
Arnaldo Canarinho, que solicita ao relator a apresentação do
seu parecer sobre o referido projeto. O Deputado Arnaldo
Penna emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação
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do projeto. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer. Em seguida, o Deputado Bonifácio Mourão reassume a
Presidência e, dando prosseguimento aos trabalhos, concede a
palavra ao Deputado Arnaldo Penna Este emite pareceres
mediante os quais conclui pela aprovação dos Projetos de Lei
ns 18, 245, 339 e 340/95. Submetidos a discussão e votação,
cada um por sua vez, são aprovados os pareceres. Com a
palavra, o Deputado Arnaldo Canarinho emite pareceres
mediante os quais conclui pela aprovação dos Projetos de Lei
flQ5 409, 541, 558, 563, 564 e 567/95. Submetido 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, 24 de abril de 1996.
Sebastião Helvécio. Presidente - José Maria Barros - José

Henrique - Elbe Brandão
ATA DA 36a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e quinze minutos do dia vinte e três de abril
de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Miguel Martini, Romeu Queiroz, Ivair
Nogueira, Marcos Helênio e Jorge Hannas (substituindo este
ao Deputado Clêuber Carneiro, por indicação da Bancada do
PFL), membros da Comissão supracitada. Encontram-se
presentes, também, os Deputados Péricles Ferreira, José
Maria Barros e Durval Angelo. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Miguel Martini, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Gilmar Machado que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes Em seguida, esclarece
que a reunião se destina a ouvir o Sr. João Heraldo Lima,
Secretário da Fazenda, que irá prestar esclarecimentos sobre
o Projeto de Lei ng 733/96, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a realizar operação
de crédito com a União para o fim que menciona e dá outras
providências Continuando, a Presidência convida a tomar
assento à mesa os Srs. João Heraldo Lima, e Luiz Schwarcz,
Diretor do Tesouro Estadual. Em seguida, passa a palavra ao
Deputado Gilmar Machado, autor do requerimento que motivou o
convite, o qual tece suas considerações. Logo após, a
Presidência concede a palavra ao convidado, que faz sua
explanação. Em seguida, abre-se amplo debate entre Os
convidados, conforme consta nas notas taquigrãficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos Srs. João Heraldo Lima e Luiz Schwarcz, dos
parlamentares e dos demais presentes, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 25 de abril de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Ronaldo Vasconcel los - Alencar
da Silveira Júnior - Geraldo Rezende - João Leite - Elbe
Brandão.
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ATA DA 329 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de abril
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna,
Bonifácio Mourão, Elbe Brandão e Marcos Helênio. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ajalmar Silva,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Arnaldo
Penna que proceda á leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
seguir, o Presidente informa que a finalidade da reunião é
apreciar as matérias constantes na pauta e passa à 2a Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Ato continuo,
o Deputado Bonifácio Mourão faz a leitura de seu parecer
para o lQ turno do Projeto de Lei nQ 652/96. O relator
conclui pela aprovação do projeto. Submetido a discussão e
votação, é o parecer aprovado por unanimidade. A seguir,
passa-se á 3 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
apreciação de proposições de deliberação conclusiva das
comissões. Submetidos a discussão e votação, são aprovados,
em 2Q turno, os Projetos de Lei ns 186/95 (relatora:
Deputada Elbe Brandão) e 553/95 (relator: Deputado Carlos
Murta); em lQ turno, os Projetos de Lei ns 496/95 (relator:
Deputado Carlos Murta) e 689/96 (relatora: Deputada Elbe
Brandão). São também aprovados os Pareceres de Redação Final
dos Projetos de Lei ns 409, 245 e 305/95. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária de amanhã, às 9 horas, na Sala das Comissões,
com a finalidade de apreciar o Parecer para o 2Q Turno do
Projeto de Lei Complementar nQ 15/96, de autoria do
Governador do Estado, que altera dispositivos da Lei
Complementar nQ 26, de 14/1/93, e o parecer sobre as Emendas
ns 1 a 4, apresentada em Plenário durante a discussão em l
turno do Substitutivo nQ 1 ao Projeto de Lei nQ 391/95, de
autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, que dispõe
sobre ingresso nos estádios de esportes sob a administração
do Estado de Minas Gerais, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 25 de abril de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Antõnio Roberto - Arnaldo Penna
- Elbe Brandão.
ATA DA 23,1 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLtTICA
ENERGÉTICA. HÍDRICA E MINERARIA
As dez horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de abril
de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se no Plenarinho
III os Deputados Alvaro Antônio, Anivaldo Coelho e Ajalmar
Silva (substituindo este ao Deputado Kemil Kumaira, por
indicação da Liderança do PSDB), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Alvaro Antônio, declara abertos os trabalhos, comunica que a
presente reunião se destina a apreciar matéria constante na
pauta e solicita ao Deputado Ajalmar Silva que proceda à
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leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência passa à la
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e à votação
de proposições da Comissão. O Deputado Anivaldo Coelho
apresenta requerimento de autoria do Deputado Almir Cardoso,
em que solicita informações à Companhia Mineradora de Minas
Gerais - COMIO - sobre a situação do imóvel da empresa
situado entre a Mata do Parque e o Bairro da Lavra, no
Municipio de Cambuquira, no tocante às centenas de familias
ali residentes e, ainda, sobre a existência de algum
relatório de impacto ambiental sobre aquela área, de
conhecimento da empresa. Submetido a votação, é aprovado o
requerimento. A Presidência passa, então, à 2a Fase da
reunião, compreendendo a discussão e a votação de
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia.
Na ausência do Deputado Bilac Pinto, relator do Projeto de
Lei nQ 537/95. a Presidência redistribui a matéria ao
Deputado Anivaldo Coelho, que emite parecer pela aprovação
da proposição com as Emendas ns 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e 2, que apresenta. Discutido e
votado, é aprovado o parecer. 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 extraordinária, hoje, dia 24/4/96, ás
141h30min, com a finalidade de se
debater, em audiência pública, o tema: 'Avanços Tecnológicos
na Mineração - O Conflito Automação-Robotização e a
Necessidade de Geração de Postos de Trabalho". A seguir,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 24 de abril de 1996.
Alvaro Antônio, Presidente - Bilac Pinto - Anivaldo Coelho.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 560/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o Projeto de Lei flQ
560/96 tem por objetivo estabelecer normas de controle para
a comercialização do tiner.
A proposição foi distribuida à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua constitucionalidade,
legalidade e juridicidade e lhe apresentou o Substitutivo n
1, e à Comissão de Saúde e Ação Social, que opinou por sua
aprovação na forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com as Emendas ns 1 e 2, que
apresentou.
Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer,
nos termos regimentais.

Fundamentação
A proibição da venda de tiner a menores de 18 anos é medida
que visa a proteger a saúde de crianças e adolescentes. A
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proposição em tela objetiva especificamente controlar a
comercialização desse produto no Estado. -
A medida não encontra óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentãrio, uma vez que se refere à iniciativa privada.
Por outro lado, se efetivamente adotada, terá repercussão
social e econômica, pois contribuirá para a melhoria das
condições de vida e de formação dos jovens mineiros e para a
diminuição dos gastos com saúde e segurança públicas.
Sabemos hoje da situação dramática que vivem crianças e
adolescentes nas ruas das grandes cidades. Em decorrência da
miséria em que vivem, são obrigados a trabalhar nas ruas
como ambulantes ou viram pedintes. Mesmo sendo
inconstitucional o trabalho de menores de 14 anos, relatório
do próprio Governo brasileiro às Nações Unidas reconhece Que
17% das crianças brasileiras entre 10 e 14 anos já
trabalham, sendo que entre as mineiras o índice é de 15%.
Geralmente elas trabalham em condições subumanas e com
sobrecarga de trabalho, o que as leva à evasão escolar e às
drogas.
Essa situação espelha cruelmente da dura realidade

brasileira e compromete o futuro profissional das crianças e
a saúde económica do Estado. Afinal, como as indústrias e os
demais setores econômicos vão contratar mão-de-obra
qualificada para suas atividades, se 17% da nova geração do
Pais se encontra em situação de exploração desumana?
Para se ter uma idéia melhor da situação, estudo do

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
aponta que, em Selo Horizonte, 14 mil crianças entre 7 e 14
anos estão fora das escolas. Metade das crianças que
atualmente trabalham nas ruas saiu das escolas para ajudar a
família, e 90% delas contribui regularmente para as despesas
da família.
Esses meninos de rua são os maiores consumidores de tiner e

outras drogas mais baratas, que diminuem os estímulos da dor
e da fome e trazem sonolência e perda de concentração.
A restrição da venda de tiner a essas crianças, sem dúvida,

é medida que ajudará na melhoria dessa dramática situação,
embora sua solução definitiva envolva medidas muito mais
abrangentes e profundas.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em lg turno, do
Projeto de Lei flQ 560/95 na forma do Substitutivo flQ 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas ns 1 e
2, da Comissão de Saúde e Ação Social.
Sala das Comissões, 25 de abril de 1996.
Romeu Queiroz, Presidente - Glycon Terra Pinto, relator -
Marcos Helênio - Alencar da Silveira Júnior - Geraldo
Rezende.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 650/96

Comissão de Constituição e Justiça
(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, 5 l Q, do Regimento

Interno)
Relatório
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o projeto de lei em tela, de autoria do Chefe do Poder

Executivo, tem como objetivo alterar a redação do art. 40 da
Lei ng 7.399, de lg/12/78, que contém o Regimento de Custas
e Emolumentos do Estado de Minas Gerais.
Publicada em 23/2/96, foi a proposição distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para
ser apreciada em reunião conjunta.
Em razão do pedido de urgência solicitado pelo Governador

do Estado por meio da Mensagem ng 3/96, passou a proposição
a tramitar na forma do art. 222 do Regimento Interno.
Durante a fase de discussão da matéria nesta Comissão, foi
apresentada a Proposta de Emenda no 1, subscrita pelo
Deputado Arnaldo Penna, objetivando introduzir uma correção
de ordem técnica no substitutivo por nós apresentado.
Em razão da nossa concordância com a proposta supracitada,
inserimos o seu conteúdo no "caput° do art. 10 do
Substitutivo no 1, que integra a conclusão do parecer.

Fundamentação
A avaliação do projeto de lei em discussão deve ser
precedida de algumas informações de ordem prática,
especialmente em relação à repartição dos recursos do
chamado Fundo Judiciário, instituído pela Lei ng 7.399, de
1978.
A luz do que preceitua o art. 40 da supracitada lei,
infere-se que a esse Fundo é destinado o produto de uma
sobretaxa da ordem de 20%, incidente sobre as custas
judiciais e emolumentos cartorários.
Os recursos oriundos dessa sobretaxa, que compõem o chamado
Fundo Judiciário, foram assim distribuídos ao longo dos 18
anos de sua Instituição:
Siglas:
IPSEMG - Instituto de Previdência dos Servidores de Minas

Gerais; CAA-MG - Caixa de Assistência dos Advogados de Minas
Gerais; AMAGIS - Associação Mineira da Magistratura; ASJMG
- Associação dos Serventuários da Justiça de Minas Gerais;
AMMP - Associação Mineira do Ministério Público; ECMCRPF -
Fundo de Construção, Manutenção, Conservação e Reparos de
Prédios de Fórum; FCAPAJ - Fundo de Custeio de Ações
Públicas de Assistência Judiciária; AJUP - Associação dos
Juizes de Paz; IAMG - Instituto dos Advogados de Minas
Gerais; AAMG - Associação dos Advogados de Minas Gerais;
SERJUSMIG - Sindicato dos Servidores Remunerados da Justiça
de Primeira Instância do Estado de Minas Gerais.
Constata-se, pela avaliação do Quadro anterior, que o
Estado já controla, por via da administração direta e
indireta, 61% do montante dos recursos destinados ao
denominado Fundo Judiciário, sendo 47% para o IPSEMG, 11%
para o Fundo de Construção, Manutenção. Conservação e
Reparos de Prédios de Fóruns, e 3% para o Fundo de Custeio
de Ações Públicas de Assistência Judiciária.
O que se discute, então, ê a destinação dos restantes 39%,
até então utilizados pelas entidades civis anteriormente
e 1 encadas.
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A proposta contida no projeto de lei em discussão suprime o
benefício de todas as entidãdes, direcionando a totalidade
dos recursos da sobretaxa para o erário público estadual.
Conforme justificativa do Chefe do Poder Executivo em sua
mensagem, procura-se neste momento contemplar os serviços da
justiça, mediante o aporte desses recursos.
Conforme está consubstanciado no projeto, os recursos
oriundos da sobretaxa prevista no art. 40 da citada lei
serão assim distribuídos:

- 11% para construção, manutenção, conservação e
reparação de prédios de Fórum;
II - 43% para o custeio de ações públicas e assistência

judiciária;
III - 46% para o Fundo Penitenciário Estadual.
Para avaliarmos em profundidade a proposição oriunda do
Poder Executivo, torna-se prudente uma análise preliminar do
próprio dispositivo que se pretende modificar por via da
proposta governamental.
A Lei Complementar no 27, com a nova redação que lhe foi
dada pela Lei Complementar nQ 36, de 18/1/95, acabou por
extinguir o fundo previsto no art. 40 da Lei nQ 7.399, de
1978, em razão da omissão do Poder Executivo quanto a sua
regulamentação-
Como o projeto de lei em tela dispõe exatamente sobre a
redistribuição dos recursos gerados pelo chamado Fundo
Judiciário, torna-se imperioso, então, compatibilizar a
redação do art. 40 da citada lei com a situação jurídica
nova, criada pela Lei Complementar nQ 27, sob pena de se
estar regulamentando aquilo que não existe.
Não obstante, emerge da Interpretação do mesmo art. 40 que
a destinação dos recursos ali arrecadados deve atender a
encargos de natureza previdencial e assistencial. Avaliando
o projeto governamental á luz desse comando, tem-se que a
proposta contida na proposição sob comento não contempla
tais finalidades Dai surge também a necessidade de se
modificar a redação original.
Para manter obediência ao comando da Lei nQ 7.399, de 1978,
quanto à finalidade e á natureza dos recursos oriundos do
Fundo Judiciário, as entidades civis que se beneficiam com
percentual maior (CAA, AMAGIS E AMMP) tomaram providências,
em suas respectivas leis orgânicas, com o objetivo de
atender tais exigências.
Sob o ponto de vista da constitucionalidade da cobrança de
tal sobretaxa, prevista no art. 40 da Lei ng 7.399, de 1978,
não faltam teses favoráveis a sua extinção de plano, o que é
tarefa tanto do legislador - por via da revogação do
dispositivo - como do Poder Judiciário - mediante provocação
formal.
Como se vê do quadro que ilustra este parecer, desde a
criação do Fundo, as entidades civis ali elencadas se
beneficiam dos recursos oriundos dele. Há que se destacar,
ainda, o relevante papel fiscalizador por elas exercido em
relação à fonte geradora dos recursos, função de extrema
importância para o êxito da arrecadação.
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Diante desses fatos, entendemos que, apesar de estar a
proposta governamental alicerçada no interesse público, há
que se fazer reparos nela, evitando-se, coa isso,
inquestionável injustiça com as entidades beneficiárias do
Fundo. Sob essa ótica, apresentamos, na conclusão do nosso
parecer, o Substitutivo no 1.
Estar-se-ia por essa opção atendendo em parte à
reivindicação do Poder Executivo manifestada no projeto de
lei ora avaliado. Vê-se, pois, que toda verba por ele
controlada (tPSEMG, FCMCRPF e FCAPAJ) teve destinação na
forma sugerida originalmente. Acresceram-se a tais
percentuais outros 19,5% suprimidos das diversas entidades.
Fato público e notório é a carência de recursos do Tesouro
Estadual, que não consegue atender satisfatoriamente as
demandas no âmbito da assistência judiciária Há que
lembrar, ainda, a dificil situação por que passa o sistema
penitenciário estadual, que não tem recebido os aportes de
recursos necessários a sua manutenção.
Como há expressa preocupação do Chefe do Poder Executivo em
relação a destinar recursos para a área de assistência
judiciária, optamos por vincular parte dos recursos ã
Defensoria Pública, tudo em conformidade com as alterações
constantes na redação original do inciso II do § lg do art.
lg do Substitutivo ng 1, ora apresentado.
Por outro lado, entendemos ser medida de prudência uma
reavaliação periódica da distribuição e da utilização dos
recursos oriundos do Fundo Judiciário. Para atender tal
propósito, sugerimos também, no referido substitutivo,
dispositivo visando a tal medida.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
650/96 na forma do Substitutivo np 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI No 650196
Altera a redação do art. 40 da Lei ng 7.399, de lQ de
dezembro de 1978, que dispõe sobre o Regimento de Custas e
Emolumentos do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.
Art. lg - O art. 40 da Lei ng 7.399, de lg de dezembro de
1978, passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 40 - Os valores totais das custas e os valores dos

emolumentos por atos extrajudiciais, lançados em livros de
notas e em livros de registros públicos, serão acrescidos de
um percentual de 20% (vinte por cento), a ser destinado ao
custeio de ações públicas, à assistência judiciária, à
Defensorla Pública, ao Fundo Penitenciário Estadual, à
construção, à manutenção, à conservação e à reparação de
prédios de Fórum e aos encargos de natureza previdencial e
assistencial.

1 Q - Os recursos a que se refere este artigo serão
distribuidos conforme os seguintes percentuais:

- 11,0% (onze por cento) para construção, manutenção,
conservação e reparação de prédios de Fórum;
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II - 33,0% (trinta e três por cento) para custeio de ações
públicas, assistência judiciária e Defensoria Pública;
III - 36.5% (trinta e seis e meio por cento) para o Fundo

Penitenciário Estadual;
IV - 8,5% (oito e meio por cento) para a Caixa de

Assistência dos Advogados de Minas Gerais;
V - 3,0% (três por cento) para a Associação dos Magistrados

Mineiros;
VI - 1,5% (um e meio por cento) para a Associação dos
Serventuários da Justiça;
VII - 3,0% (três por cento) para a Associação Mineira do

Ministério Público;
VIII - 1,0% (um por cento) para a Associação dos Juizes de
Paz do Estado de Minas Gerais;
IX - 0,5% (meio por cento) para o Instituto dos Advogados

de Minas Gerais;
X - 0.5% (meio por cento) para a Associação dos Advogados

de Minas Gerais;
XI - 1,5% (um e meio por cento) para o Sindicato dos
Servidores da Justiça Remunerada de la Instância de Minas
Gerais.
Art. 2Q - Ficam as entidades civis beneficiárias dos
recursos previstos nesta lei obrigadas a aplicá-los
exclusivamente em planos de assistência á saúde de seus
associados, quando o percentual previsto no art. anterior
exceder a 1% (um por cento), e em atividade de natureza
cultural, quando inferior ou igual a 1% (um por cento).
Art. 3 - O Poder Executivo enviará á Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, no prazo de 360 (trezentos e
sessenta) dias contados da data de publicação desta lei,
nova regulamentação tratando tanto da redistribuição dos
recursos ora destinados a entidades civis quanto dos
critérios para a sua utilização.
Art. a - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.'.
Sala das Comissões. 2 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator

- Arnaldo Penna - Marcos Helênio (com restrição).
Comissão de Administração Pública

(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, f iQ do Regimento
Interno)
Relatório

O Governador do Estado encaminhou a esta Casa, por meio da
Mensagem nQ 83/96, o projeto de lei •em análise, que objetiva
alterar dispositivo do Regimento de Custas e Emolumentos do
Estado de Minas Gerais.
Publicada em 23/2/96, foi a proposta distribuida ás
Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para
receber parecer.
Tramita a matéria em regime de urgência, por solicitação do
Chefe do Poder Executivo, devendo ser apreciada em reunião
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conjunta das Comissões anteriormente referidas, nos termos
do disposto no art. 222 do Regimento Interno. -

Fundamentação
O projeto em tela visa a alterar a destinação dos recursos

oriundos da arrecadação prevista no art. 40 da Lei nQ 7.399,
de 1Q/12/78, relativamente á incidência do percentual de 20%
sobre as custas e os emolumentos pela prática de atos
extrajudiciais.
O montante arrecadado, conforme consta no 'caput" do
mencionado artigo, objetiva suprir as demandas de natureza
previdenciária e assistencial dos associados das entidades
beneficiárias
Nesse aspecto, convém ressaltar o trabalho desenvolvido
pela Caixa dos Advogados do Estado de Minas Gerais,
contemplada com percentual dos recursos previstos na
referida lei, cujo hospital, com estrutura compatível com as
necessidades da classe, atende satisfatoriamente milhares de
associados.
Por outro lado, não se pode perder de vista a precariedade

dos serviços de assistência judiciária prestados pelo Estado
bem como as graves Questões relativas ao sistema
penitenciário, atividades essas Que se pretende implementar
com a nova destinação dos recursos de que cogita a proposta
em tela-
Observa-se, outrossim, que a alteração proposta pelo
Substitutivo nQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça,
visa a atender aos interesses da administração pública e, ao
mesmo tempo, viabilizar a continuidade de funcionamento das
entidades beneficiárias dos recursos previstos na lei
supracitada, que há muitos anos prestam relevantes serviços
à sociedade.
Diga-se, por oportuno, que a aplicabilidade da verba sob
comento em planos de assistência e previdência desonera
sobremaneira o poder público, que, ante a supressão total da
destinação de tais recursos, absorverá, também, o ónus
relativo ao atendimento assistencial de todas as categorias
de servidores públicos até então beneficiados pelos
serviços.
Entendemos que a matéria é oportuna e conveniente,

merecendo a nossa acolhida, ressaltando-se a necessidade da
Emenda nQ 1, com o propósito de disciplinar a destinação das
verbas oriundas da aplicação da pena de multa, no âmbito do
Poder Judiciário.
Por último, foi aprovada no âmbito desta Comissão a
Proposta de Emenda nQ 3, do Deputado Ajalmar Silva, que,
acolhida por este relator, passa fazer parte do parecer, na
forma da Emenda nQ 2.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei no 650196 na forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com as Emendas ns 1 e 2, a seguir
redigidas.

EMENDA Plg 1
Acrescente-se onde convier:
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1'Art.. - Os recursos arrecadados em decorrência da
aplicação da pena de multa, pelo Poder Judiciário, terão a
seguinte destinação:

- 11% (onze por cento) para construção, manutenção,
conservação e reparação de prédios de Fórum;
II - 43% (quarenta e três por cento) para o custeio de

ações públicas e assistência judiciária;
III- 46% (quarenta e seis por cento) para o Fundo

Penitenciário Estadual.'.
EMENDA Hp 2

Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Fica o Poder Executivo autorizado a

regulamentar a forma de arrecadação e de repasse dos
recursos previstos no art. lg desta lei."
Sala das Comissões, 2 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -
Bonifácio Mourão - Miguel Martini - José Bonifácio.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em estudo
altera a redação do dispositivo do Regimento de Custas e
Emolumentos de Minas Gerais.
Após o exame da Comissão de Constituição e Justiça, que
opinou pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade da proposição e lhe apresentou o Substitutivo
flQ 1, com as modificações apresentadas durante a sua
discussão, o projeto foi enviado à Comissão de Administração
Pública, que emitiu parecer pela sua aprovação na forma do
Substitutivo nQ 1, apresentando as Emendas ns 1 e 2.
Nos termos regimentais, vem o projeto, agora, a esta

Comissão para receber parecer.
Fundamentação

O projeto em tela, que altera a redação do art. 40 da Lei
nQ 7.399, de 1978, objetiva extinguir o repasse dos recursos
para as entidades classistas. O Substitutivo nQ 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça,
reintroduz esse repasse. A Emenda ng 1, apresentada pela
Comissão de Administração Pública, estabelece destinação
para os recursos arrecadados mediante a imposição de penas
de multa, e a Emenda ng 2 autoriza o Poder Executivo a
regulamentar o repasse desses recursos.
A receita decorrente da cobrança de percentual incidente

sobre custas e emolumentos está estimada na lei orçamentária
para o exercido de 1996 com os seguintes valores:
Código Especificação Dotação
1990.07.01 Receita Judiciária420.652,00

Secretaria da Justiça
1990.07.02 Receita Judiciária7.579.018,O0

Tribunal de Justiça
1990.07.04 Receita Judiciãria9.380.373,00

tPSEMG
Essas dotações referem-se, portanto, à parte destinada aos

órgãos e às entidades da administração pública estadual;
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nelas não incluídas as que se vinculam às entidades
cl assistas. -
Sob o ponto de vista financeiro-orçamentário, a
transferência de recursos para as entidades
supramencionadas, na forma do Substitutivo no 1, com as
Emendas ng 1 e 2, significará incremento da receita
judiciária destacada.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 650/96, no lQ turno, na forma do Substitutivo nQ 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com as
Emendas ns 1 e 2, da Comissão de Administração Pública, as
Emendas ns 3 a 6 e a Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 2, a seguir
redigidas.

EMENDA NO 3
Dê-se aos incisos VII e IX 1Q, Que passa a denominar-se

parágrafo único, do art. 1Q, a seguinte redação:
"VII - 2,5% (dois e meio por cento) para a Associação

Mineira do Ministério Público;
IX - 1,0% (um por cento) para o Instituto dos Advogados de

Minas Gerais.".
EMENDA Ng 4

Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir

crédito especial no valor de R$30.000.000,00 (trinta milhões
de reais), observado o disposto no Lei Federal nQ 4.320, de
1964, para atender às disposições desta lei.".

EMENDA NO 5
Acrescente-se onde convier:

- Fica vedada a remuneração de quaisquer das
entidades previstas no art. lQ desta lei, a titulo de
administração dos recursos nela previstos.".

EMENDA N9 6
Acrescente-se onde convier:
'Art . .... - Ficam mantidas as disposições contidas no

Decreto nQ 32.370, de 20 de dezembro de 1990.'.
SUBEMENDA No 1 À EMENDA No 2

A Emenda nQ 2 da Comissão de Administração Pública passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art .....- Fica o Poder Executivo autorizado a

regulamentar a forma de fiscalização dos recursos previstos
no art. lç desta lei, devendo a sua distribuição às
entidades beneficiárias ocorrer até 24 horas apôs o
recolhimento.".
Sala das Comissões, 3 de abril de 1996
Geraldo Santanna, Presidente - Glycon Terra Pinto, relator
- Miguel Martini - Marcos Helênio - Bonifácio Mourão - Simão
Pedro Toledo - Alencar da Silveira Júnior.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 722/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em
epigrafe objetiva declarar de utilidade pública o Centro
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Espírita Pai Joaquim de Aruanda, com sede no Município de
Brumadinho.
Publicada, foi a matéria encaminhada para exame preliminar

á Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucional idade e legalidade.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para o 1Q turno de
deliberação conclusiva, em cumprimento das normas
regimentais

Fundamentação
Mesmo sofrendo influência de diversificados ramos de
cultura, o espiritismo vem mantendo intactos os seus
princípios básicos por meio das ações de seus adeptos, que
cultuam a fraternidade, o amor e a caridade.
Pelo bom exemplo que isso representa para a sociedade,

julgamos o referido Centro Espirita merecedor do titulo de
utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 722/96 na sua forma original-
Sala das Comissões, 25 de abril de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 650/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 650/96, de autoria do Governador do
Estado, que dá nova redação aos arts. 39 e 40, "caput" e §
l , da Lei nQ 7.399, de 1Q/12/78, que contém o Regimento de
Custas e Emolumentos do Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências, foi aprovado em turno único, na forma do
Substitutivo no 3, com a Emenda nQ 12.
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 NQ 650/96
Dá nova redação aos arts. 39 e 40, caput e & l Q, da Lei
nQ 7.399, de lQ de dezembro de 1978, que contém o Regimento
de Custas e Emolumentos do Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Os arts. 39 e 40, "caput" e 1, da Lei n
7.399, de 1Q de dezembro de 1978, passam a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 39 - Os valores das custas e dos emolumentos

judiciais e aqueles decorrentes da arrecadação relativa a
multas, custas processuais e outras cominações provenientes
da aplicação da Lei Federal nQ 9.099, de 26 de setembro de
1995, integram a receita do Estado.
Art. 40 - O valor total das custas e o valor dos
emolumentos por atos extrajudiciais, lançados em livros de
notas e em livros de registros públicos, serão acrescidos do
percentual de 20% (vinte por cento), a ser aplicado na
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construção, na manutenção, na conservação e na reparação de
Prédios de fórum, no custeio de ações públicas e assistência
judiciária, na Defensoria Pública, no Fundo Penitenciário
Estadual, bem como no custeio de encargos de natureza
previdencial e assistencial.
§ l - Os recursos a que se refere este artigo serão

dis
t
ribuídos conforme os seguintes percentuais:
- 11% (onze por cento) para construção, manutenção,

conservação e reparação de prédios de fórum;
II - 33% (trinta e três por cento) para custeio de ações
públicas, assistência judiciária e para a Defensoria
Pública;
III - 36% (trinta e seis por cento) para o Fundo

Penitenciário Estadual
IV - 9% (nove por cento) para a Caixa de Assistência dos

Advogados de Minas Gerais;
V - 2,75% (dois virgula setenta e cinco por cento) para a
Associação dos Magistrados Mineiros;
VI - 1.5% (um virgula cinco por cento) para a Associação
dos Serventuários da Justiça;
VII - 2.75% (dois virgula setenta e cinco por cento) para a

Associação Mineira do Ministério Público;
VIII - 1% (um por cento) para a Associação dos Juizes de
Paz do Estado de Minas Gerais;
IX - 1% (um por cento) para o Instituto dos Advogados de

Minas Gerais;
X - 0.5% (zero virgula cinco por cento) para a Associação
dos Advogados de Minas Gerais;
XI - 1,4% (um virgula quatro por cento) para o Sindicato
dos Servidores Remunerados da Justiça de la Instância do
Estado de Minas Gerais;
XII - 0.1% (zero virgula um por cento) para o Sindicato dos
Servidores da Justiça de 2ê Instância do Estado de Minas
Gerais.".
Art. 2 - Ficam as entidades civis beneficiárias dos
recursos de que trata o art. 40 da Lei nQ 7.399, de lQ de
dezembro de 1978, com a redação dada pelo art. lQ desta lei,
obrigadas a aplicá-los exclusivamente em planos de
assistência à saúde de seus associados, quando o percentual
a elas destinado exceder a 1% (um por cento), e em atividade
de natureza cultural, quando o percentual for igual ou
inferior a 1% (um por cento).
Art. 3 - Ficam mantidas as disposições contidas no Decreto
nQ 32.370. de 20 de dezembro de 1990.
Art. 4Q - Fica vedada a remuneração das entidades referidas
no art. 40 da Lei nQ 7.399, de lQ de dezembro de 1978, com a
redação dada pelo art. lQ desta lei, a titulo de
administração dos recursos a elas destinados.
Art. 5p - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial no valor de R$30.000.000.00 (trinta milhões de
reais), observado o disposto na Lei Federal nQ 4.320, de 17
de março de 1964, para atender ao disposto nesta lei.
Art. 5 - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar
a forma de arrecadação, repasse e fiscalização dos recursos
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previstos no art. 40 da Lei flQ 7.399, de lQ de dezembro de
1978, com a redação dada pelo art. lQ desta lei, devendo a
distribuição às entidades beneficiárias ser feita
diretamente e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após o
recolhimento.
Art. 7 - O Poder Executivo regulamentará a forma de
distribuição dos recursos provenientes da aplicação da Lei
Federal ng 9.099, de 26 de setembro de 1995, devendo
destinar um percentual de, no mínimo, 40% (Quarenta por
cento), em partes iguais, para os fundos estadual e
municipais da criança e do adolescente.
Art. S - O Poder Executivo enviará á Assembléia
Legislativa, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias
contados da data de publicação desta lei, projeto de lei
contendo nova regulamentação da distribuição e dos critérios
de utilização dos recursos destinados a entidades civis pelo
art. 40 da Lei nO 7.399, de lQ de dezembro de 1978, com a
redação dada pelo art. lQ desta lei.
Art. 9 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de abril de 1996.
Sebastião Helvécio, Presidente - Elbe Brandão, relatora -
José Henrique - José Maria Barros.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Np 651/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 661/96, de autoria do Governador do
Estado, que altera dispositivos da Lei nQ 11.402, de 14 de
janeiro de 1994, foi aprovado em turno único, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

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

PROJETO DE LEI Np 651196
Altera dispositivos da Lei nQ 11.402, de 14 de janeiro de
1994.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O art. 6o, 1, da Lei nQ 11.402, de 14 de janeiro

de 1994, que cria o Fundo Penitenciário Estadual e dá outras
providências, passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 6 - . . ........................

- apresentação, pelas beneficiárias, de projetos
elaborados pelas Superintendências de Planejamento e
Coordenação das Secretarias de Estado da Justiça e da
Segurança Pública e pela Superintendência de Organização
Penitenciária da Secretaria de Estado da Justiça referentes
a construção, reforma, melhoria ou ampliação de
estabelecimentos penais, bem como a aquisição de
equipamentos para esses estabelecimentos;!!.
Art. 2 - O art. 7Q da lei a que se refere o artigo

anterior fica acrescido do seguinte inciso VIII:
Art. 7 - . . ......................



VIII - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da
Segurança Pública.".
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de abril de 1996.
Sebastião Helvécio, Presidente - Elbe Brandão, relatora -
José Maria Barros - José Henrique.
PARECER SOBRE AS EMENDAS NQS 1 A 4 AO SUBSTITUTIVO No 1 AO

PROJETO DE LEI NO 391195
Comissão de Administração Pública

Relatório
O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Alencar
da Silveira Júnior, dispõe sobre o ingresso nos estádios de
esportes sob a administração do Estado de Minas Gerais.
Publicada, foi a matéria analisada pelas comissões às quais
foi distribuida, tendo recebido parecer pela sua aprovação
na forma do Substitutivo nQ 1, apresentado pela Comissão de
Administração Pública.
Durante a discussão dó projeto em Plenário, foram
apresentadas, pelo Deputado Ajalmar Silva, as Emendas ns 1
a 4, as quais passamos a analisar, em conformidade com o
art. 195, 6 2Q, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Emenda nQ 1 propõe seja dada nova redação ao art. 3Q do
Substitutivo nQ 1, eliminando qualquer possibilidade de
concessão de outras gratuidades além daquelas previstas no
art. lQ do substitutivo. Além disso, cuida a emenda, no seu
parágrafo único, de prever a hipótese do descumprimento do
disposto no artigo.
Em que pese á intenção do legislador, há que ser ressaltada
a inocuidade da nova redação por ele proposta para o
dispositivo, uma vez que é da essência da lei conceder
exclusivamente as gratuidades nela previstas. Além disso,
tendo em vista o basilar principio da legalidade, um dos
cânones da administração pública, não pode o administrador
público desviar-se do cumprimento da lei. Dita a lei o
caminho para o administrador público. Desse modo, resta-lhe,
tão-somente, conceder as gratuidades que a lei autoriza, sob
pena de incorrer em ilegalidade. Outra ressalva que fazermos
à Emenda no 1 refere-se ao teor do seu parágrafo único.
Aqui, embora o legislador busque penalizar o infrator do
dispositivo, culmina por não fazê-lo explicitamente, já que
se expressa de maneira vaga, ao estabelecer que o
"administrador da entidade pública responderá pela irregular
concessão'.
Assim, pelas razões apresentadas, não acatamos a Emenda n
1, apresentada pelo nobre Deputado Ajalmar Silva Todavia,
tendo em vista a intenção do legislador, com a qual
partilhamos, de restringir ao máximo o ingresso gratuito nos
eventos esportivos promovidos junto aos próprios do Estado
e, em conseqüência, possibilitar o crescimento das receitas
arrecadadas com a prática de esportes no Estado,
apresentamos a Emenda no 5, supressiva do art. 3o do
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Substitutivo flQ	1. Outrossim, buscando aproveitar
integralmente a idéia inicial do autor da emenda, de
penalizar gratuidades concedidas à margem da lei,
apresentamos a Emenda nQ 6 ao Substitutivo ng 1, que prevê
punição ao infrator da lei, obrigando-o a recompor o
prejuízo a que deu causa, acrescido da multa de 10%.
As Emendas ns 2 e 3 encontram-se respaldadas no mesmo
fundamento, com o qual concordamos, da restrição às
gratuidades com vistas ao aumento da receita arrecadada.
Contudo, havemos de atentar para a grande injustiça social
que daremos causa se privarmos os ex-jogadores profissionais
do acesso gratuito aos eventos esportivos. Sabemos que, em
sua grande maioria, esses ex-desportistas, antes
responsabilizados pela grandeza do esporte local e pelas
alegrias e vitórias alcançadas por seu clube, hoje
permanecem na lembrança de poucos. Além disso, é de
conhecimento geral que, por força do aspecto temporário de
que se reveste a carreira do desportista, o qual depende,
para o bom desempenho profissional, das próprias limitações
físicas e orgânicas, muitos ex-desportistas carecem de todo
tipo de recursos. Em tempo, entendemos que o quantitativo
dessas pessoas não alcança volume tal que possa causar
qualquer prejuízo ã receita auferida por ocasião dos eventos
Promovidos. E por essas razões que rejeitamos a Emenda nQ 3,
proposta pelo ilustre parlamentar. Nenhuma ressalva fazemos
quanto à Emenda nQ 2.
A última das emendas a ser analisada, a nQ 4, propõe a
supressão do art. 6Q do Substitutivo ng 1. com fulcro nas
mesmas razões alegadas por seu autor, acatamos a mencionada
emenda. Ocorre que trata a proposição de competência
atribuída à ADEMG pela Lei ng 3.410, de 8/7/65, instituidora
da entidade. Além disso, foi a matéria também disciplinada
no Decreto nQ 19.063, de 25/1/78, regulamentador dessa lei.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela rejeição das Emendas
ns 1 e 3, pela aprovação das Emendas nQs 2 e 4 e pela
apresentação das Emendas ngs 5 e 6 ao Substitutivo nQ 1 ao
Projeto de Lei nQ 391/95, a seguir redigidas

EMENDA No 5
Suprima-se o art. 3Q do Substitutivo flQ 1 ao Projeto de Lei

nQ 391/95.
EMENDA No 6

Acrescente-se onde convier:
"Art. -..- - O infrator desta lei fica obrigado a recompor

o prejuízo a que deu causa, acrescido da multa de 10% (dez
por cento)-".
Sala das Comissões, 25 de abril de 1996.
Arnaldo Penna, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Ajalmar Silva - Bonifácio Mourão - Jairo Ataide.

TRANSCRIÇÃO

"Homenagem Póstumas



a1
Nossa homenagem, hoje, é para Emílio Antônio de Mattos.
Cidadão correto, marcou a sua vida com traços fortes de
trabalho e de dignidade. Imbatível em sua disposição de
luta, travou o "bom combate", pontificando suas ações com
serenidade, seriedade e coragem. Contemporâneo de uma
geração de homens invejáveis, de uma estirpe que a tudo
desafiou para vencer, centrou suas ações na correta, justa e
honrosa missão de ser fermento da sociedade em que viveu.
Afeiçoado ao trabalho, desde muito jovem, mercê de uma
ingente e determinada disposição de vida, construiu, com os
seus, sob sua liderança e comando, ativo comércio,
extrapolando a força de sua terra, Januária, para além-
fronteiras. Foi assim que manteve ativo comércio, alcançando
todo o vale do São Francisco, chegando à Bahia, Pernambuco e
Goiás. Plantou semente que, enraizada, frutificou e lhe deu
alegria e satisfação. Homem realizado, podemos afirmar,
venceu pela sua capacidade de trabalho. Cidadão decente e
honrado, discreto, probo mas afirmativo e claro em suas
convicções, nunca deixou dúvida em suas posições na defesa
dos interesses maiores da sua comunidade. Nas horas difíceis
e tormentosas, nos momentos em que os deveres da cidadania o
convocavam, partia para a luta, não medindo conseqüência se
a sua decisão lhe traria prejuízos no comércio e nos
negócios do seu ramo. Foi assim que participou e ajudou, em
muito, todos os momentos de mudança da vida sócio-econômica
e política de sua Januária. Foi assim que se posicionou,
tendo merecido o carinho e o respeito dos que o conheceram
bem.
Sem ódio, sem rancores, nunca se registraram atitudes
Insólitas, inconvenientes, de ressentimentos, de revides, de
desapreço, de cólera, em toda a sua vida. Ele tinha a marca
da reconciliação, da ternura, da bondade e da imensa fé que
acalentava. Educado na grande escola da vida, era fino no
trato e brando em suas relações pessoais. Um gentleman!
Condutor de uma família que amava, nunca se cansava em
atitudes de carinho e desvelo, acompanhando a todos com
amor, paciência e ternura. Resignado, tinha a coragem de
recomeçar e de reconstruir, nunca se insurgindo em revolta -
nem contra Deus, nem contra o homem -, mas com a proverbial
e prodigiosa sabedoria dos de fé e dos de crença. Foi um
vitorioso! Nunca foi possuído pela arrogância nem pela
prepotência dos que, acidentalmente, são beneficiados pela
vida. Jamais se prevaleceu da sua condição de destacado
homem de negócios para obter vantagens ou proveitos. Foi
sério em tudo o que fez. Escrupuloso, chegava à
intransigência nas suas relações, exigindo correção em tudo
que fazia. Pontual, jamais tergiversou e nunca teve a sua
palavra e os seus compromissos sob suspeita- Um homem de
bem. Assim foi Emílio Antônio de Mattos, mineiro amante da
concórdia e do trabalho. Januarense marcado por uma robusta
fé e firme crença.
Se como homem de empresa foi um vitorioso em seu trabalho,
se como cidadão foi participante ativo e lúcido nas decisões
da causa pública, foi como amigo e pai de família que ele
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superou, agigantando-se na dedicação, no carinho e no amor.
Com certeza, homens deste calibre fazem falta ao mundo.
Emílio vai nos fazer falta! Muita falta mesmo.'
* - Publicado de acordo como texto original, transcrito a

requerimento do Deputado Clêuber Carneiro.
"Resumo da Vida Política do Dr. Francisco Pio da Silveira'
Nascimento: Areado/MG - 20/8/1906.
Falecimento: Areado/MG - 15/12/1995.
Estado Civil: casado com D. Aracy Prado da Silveira.
Profissão: médico - clinico geral.
Desempenhou com dignidade e eficiência, durante quase 6

décadas, atendendo a todos, inclusive à população carente do
município, gratuitamente e em condições precárias.
Homem público, participou ativamente dos problemas
comunitários; como político atuou intensamente para o
município; foi Prefeito de 1959 a 1963.
Principais realizações
Setor de saúde:
1 - construção do prédio novo da Santa Casa de

Misericórdia;
2 - instalação do posto de higiene e saúde;
Setor da educação:
1 - trabalhos para escolas municipais;
2 - estadualização da Escola Estadual João Lourenço;
3 - convênio estadual para o Colégio Nossa Senhora das

Graças;
Setor energético:

- instalação da CEMIG;
Setor da telefonia:

- instalação da TELEMIG;
Setor do transporte:
1 - Rodovia Monte Belo/Areado.
o trabalho desempenhado por Dr. Francisco Pio da Silveira
fez parte da atuação dos Governadores, Deputados, e outras
pessoas na época das realizações das referidas obras.
Fazendo sempre parte do partido que é atualmente o PFL -
Partido da Frente Liberal.
Endereço da família:
Praça Henrique Vieira. 117 - Centro - CEP: 37140-000
Areado/MG.
Dr. Francisco Pio da Silveira, casado, médico, foi eleito
para Prefeito Municipal pelas legendas do PSD, IJDN, PTB e
PSP, para o mandato de 4 anos, no período de 31/1/1959 a
31/1/1963.
Sua administração se destacou com as seguintes realizações:
- investiu na infra-estrutura e saneamento básico, como
calçamento de ruas, meio-fio, captação de águas pluviais,
expansão da rede de esgoto sanitário, ampliação do serviço
de abastecimento de água e calçamento do cemitério
Municipal.
- na área da educação, promoveu a estadual ização do Ginásio
São José, hoje Escola Estadual João Lourenço, doou terreno
municipal ao Estado para construção de escola de 1Q grau (1
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a 4a séries), no Bairro do Rosário. Criou a Biblioteca
Pública Municipal (Lei nQ 03, de 13/3/59).
- na área da comunicação, instalou o serviço de telefone

municipal, com aquisição de prédio para sua instalação.
- promoveu a melhoria das estradas rurais e das suas

escolas.
- dedicou à saúde dos munícipes e foi chefe do posto de

saúde.
- construiu o mercado municipal-
Dr. Chiquinho, como era chamado, teve vida participativa em
todas áreas de atividade no município, sejam políticas,
administrativas, sociais, educacionais, saúde, enfim teve
sua vida voltada para a comunidade em que viveu,
principalmente na sua vida profissional, no exercício da
medicina, numa época de poucos recursos financeiros,
técnico-científicos, transporte e outros
Devido ao seu prestigio, interveio em várias ocasiões junto

às administrações federais e estaduais, buscando recursos e
benefícios para o Município de Areado."
* - Publicado de acordo com o texto original, transcrito a
requerimento do Deputado Bilac Pinto
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 1996

ntl

ATA DA 61? REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 26 DE ABRIL DE 1996

Presidência do Deputado Agostinho Patrús
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1? PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): 1? Fase: Ata - Correspondência: Ofícios,
telegramas e cartões - Apresentação de Proposições: Projeto
de Lei flQ 776/96 - Comunicações: Comunicações das Comissões
de Saúde e Ação Social e de Defesa Social - 2? Fase:
Abertura de inscrições - Leitura de comunicações
apresentadas - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Paulo Pettersen -
Rêmolo Aloise - Ermano Batista - Antônio Júlio - Ajalmar
Silva - Almir Cardoso - Antônio Roberto - Arnaldo Penna -
Clêuber Carneiro - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Ivo José - Jairo Ataide
- Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Kernil Kumaira
- Marco Rêgis - minto Godinho - Paulo Piau - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconcellos - Simão
Pedro Toledo.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 91h15min,
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
- O Deputado Rêmolo Aloise, lQ-Secretário, lê a seguinte

correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do
Governador, encaminhando cópia de oficio da Secretaria da
Educação com informações sobre a inclusão do Espanhol no
currículo pleno das escolas estaduais, em resposta a
requerimento do Deputado Geraldo Rezende. (- Anexe-se ao
Requerimento nQ 608/95.)
Do Sr. Gláucio Eduardo Soares Xavier, Juiz do Trabalho da
la Junta de Conciliação e Julgamento de Montes claros,
encaminhando cópias da ata de audiência e do acórdão
relativos ao processo movido por Sandra Aparecida Moura e
Silva contraa IJNIMONTES e o Sr. José Geraldo de Freitas
Drumond. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)
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Da Sra. Maria José Gonçalves Santos, funcionária aposentada
da 26g SRE de Paracatu, solicitando o empenho da Casa na
luta da classe pela incorporação do benefício garantido aos
funcionários da ativa pelo Decreto no 86.737, de 31/3/95, a
seus proventos. (- A Comissão de Educação.

TELEGRAMAS
Dos Srs. Bonifácio Andrada e Chico Ferramenta, Deputados
Federais, agradecendo o convite para participar da
solenidade comemorativa da Semana da Inconfidência.
Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do
Governador, comunicando, em atenção a requerimento do
Deputado Carlos Pimenta, que o assunto foi encaminhado ao
lEPRA, para exame. (- Anexe-se ao Requerimento nQ 1.148/96.)
Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do
Governador, informando, relativamente a requerimentos do
Deputado Kenil Kumaira, que o assunto foi encaminhado à
Secretaria da Educação, para exame. (- Anexe-se aos
Requerimentos ns 1.118 e 1.140/96.)

CARTOES
Do Cel. Ailton Antônio Silva. Comandante do 12Q Batalhão de
Infantaria, e do Sr. Sebastião Antônio dos Reis e Silva,
Diretor Regional do SENAC, agradecendo convite para a
reunião especial em comemoração ao centenário do nascimento
do ex-Governador Israel Pinheiro.
Do Sr. Aloisio Garcia, Presidente da UNA, agradecendo
convite para a solenidade comemorativa da Semana da
Inconfidência.

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 Ng 778/96

(Ex-Projeto de Lei no 1.620/93)
Disciplina as reclamações relativas à prestação de serviços
públicos a que se refere o 4g do art. 40 da Constituição
Estadual -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - E assegurado a todo consumidor de serviços
públicos, nos termos do 4Q do art. 40 da Constituição do
Estado, o direito a apresentar reclamações referentes à
prestação de serviços públicos ao órgão competente da
administração direta ou, indireta, inclusive entidades
paraestat ais.
Art. 2Q - Os órgãos de que trata o artigo anterior manterão

setor especialmente incumbido de receber as reclamações, que
deverão ter respostas por escrito, no prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis contados da data de entrada da
reclamação.
Parágrafo único - As respostas às reclamações deverão

explicar, pormenorizadamente, as razões relativas à situação
reclamada e as providências que serão adotadas, se for o
caso.
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Art. 3Q - A inobservância do disposto nesta lei implicará
às autoridades administrativas responsáveis - sanções
administrativas.
Art. 4 - O Poder Executivo editará as normas e

estabelecerá os procedimentos complementares que se fizerem
necessários à execução do disposto nesta lei no prazo de 60
(sessenta) dias, sem prejuízo de sua imediata aplicação.
Art. s - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 1996.
Miguel Martini
Justificação: A presente proposta visa resguardar os

direitos do consumidor de serviços públicos, que, quando tem
reclamações a fazer quanto ao fornecimento de serviços
públicos como água, luz, telefone, transporte coletivo e
outros, não tem a quem apelar. Entra num verdadeiro
labirinto burocrático e acaba sem qualquer resposta.
O Constituinte Federal resguardou o direito à reclamação,
no 3Q do art. 37 da Carta Magna, também consignado na
Constituição Estadual, no § 4Q do art. 40, que diz: "As
reclamações relativas à prestação de serviço público serão
disciplinadas em lei'.
A partir desta lei, tal como ora preconizamos, o cidadão
estará amparado para fazer cumprir legítimos direitos a ele
assegurados pela Constituição.
Em face do exposto, temos plena convicção de que a
iniciativa merecerá acolhimento de nossos pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

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

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Saúde e Ação Social e de Defesa Social.
2a Fase

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Saúde e Ação Social - aprovação, na 38a Reunião Ordinária,
dos Projetos de Lei nos 616/95. do Deputado Bonifácio
Mourão; 507/95, do Deputado Djalma Diniz; 622/95, do
Deputado Durval Angelo; 643/96, da Deputada Elbe Brandão;
594/95, do Deputado Geraldo Rezende; 621/95, do Deputado
João Batista de Oliveira; 548 e 611/95, do Deputado José
Bonifácio; 569/95, do Deputado Miguel Martini; 633/95, do
Deputado Raul Lima Neto; 583/95, do Deputado Sebastião
Navarro Vieira, e 641/96, do Deputado Wanderley Ávila; e
pela Comissão de Defesa Social - aprovação, na 152Reunião
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Ordinária, dos Requerimentos nos 1.250196, do Deputado
Marcelo Cecé, e 1.252/96, do Deputado Alvaro Antônio
(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, convocando os
Deputados para a ordinária de debates de segunda-feira, dia
29, às 20 horas. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 339/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 339/95, de autoria do Deputado Jairo
Ataide, que declara de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Riachinho - CDC -, com sede
no Município de Monte Azul, 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, 1, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 339195
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário de Riachinho - CDC -, com sede no Município de
Monte Azul.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Riachinho - CDC -, com sede
no Município de Monte Azul.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de abril de 1996.

5 Bonifácio Mourão, Presidente - Arnaldo Penna, relator -
Arnaldo Canarinho. -

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 340/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei rg 340/95, de autoria do Deputado Jairo
Ataide, que declara de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Rebentão - COC -, com sede no
Município de Monte Azul, 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, lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte

a redação final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI Ng 340195
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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. l - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Rebentão - COC -, com sede no
Município de Monte Azul.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de abril de 1996.
Bonifácio Mourão, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Arnaldo Canarinho.
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