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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, ip DE MAIO DE 1996

ATAS

ATA DA 62a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 29 DE ABRIL DE 1996

Presidência do Deputado Sebastião Navarro Vieira
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): ia Fase: Ata - Correspondência: Mensagem n
103/96 (encaminha o Projeto de Lei no 779/96), do Governador
do Estado - Oficios, telegramas e cartões - Apresentação de
Proposições: Projeto de Lei nQ 780/96 - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Marcelo Cecé, Paulo Schettino.
Alencar da Silveira Júnior e Jairo Ataide - 2a Fase:
Abertura de inscrições - Leitura de comunicações
apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO

 

- Comparecem os Deputados: -
Agostinho Patrús - Wanderley Avila - Sebastião Navarro
Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ermano
Batista - Ailton Vilela - Ajalnar Silva - Bilac Pinto -
Djalma Diniz - Elbe Brandão - Geraldo Rezende - Jairo Ataide
- João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Henrique - José Maria Barros - Marco Régis -
Maria Olivia - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau
- Paulo Schettlno - Péricles Ferreira - Romeu Queiroz -
Wilson Trõpia.

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 á leitura da ata da reunião anterior-

ia- PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
ia Fase
Ata

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

Correspondência
- O Deputado José Maria Barros, lo-Secretário "ao hoc", lê

a seguinte correspondência:
"MENSAGEM NO 103/96*

Belo Horizonte, 26 de abril de 1996.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser
submetido ao exame e à deliberação dessa egrégia Assembléia
Legislativa, o projeto de lei incluso, que autoriza O
Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado
de Minas Gerais - IPSM - a alienar imóveis que menciona.
A medida prevista no projeto, já aprovada pelo Conselho
Administrativo do IPSM, fundamenta-se no fato de serem os
imóveis antieconómicos e estarem ociosos- Além disso, dada a



sua localização, estão sujeitos a invasões e depredações, o
que vem onerando aquela Autarquia com a manutenção de
serviço especial de vigilância.
O IPSM, por outro lado, planeja edificar a sua nova sede,
aguardando tão-somente os recursos financeiros
indispensáveis á sua concretização, o que agora espera obter
com o produto da venda projetada.
Tratando-se de matéria de interesse relevante, solicito a

Vossa Excelência que o projeto seja apreciado com urgência,
nos termos do artigo 69 da Constituição do Estado
Nesta oportunidade, renovo a vossa Excelênci.a a

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

PROJETO DE LEI No 779/96
Autoriza o Instituto de Previdência dos Servidores
Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM - a alienar
imóveis q ue menciona.
Art. lo - Fica o Instituto de Previdência dos Servidores

Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM - autorizado a
alienar os seguintes imóveis:

- lote nQ 2, do quarteirão nQ 118 (antigo quarteirão n
2), do Bairro Araguaia, no Barreiro, em Belo Horizonte, com
a área aproximada de 360,00m2, com frente para a Rua Itiuba,
havido por escritura pública registrada no Cartório do 7Q
Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte,
matricula no 5.074, do Livro 2;
II - uma casa residencial, com 294,00m2 de área construída

e respectivo terreno, constituído do lote nQ 07, da quadra
C, com 696,00m2, situado à Rua Maria Tanure nQ 8, do Bairro
Jardim Arizona II, em Sete Lagoas, havida por escritura
pública registrada no Cartório do 2Q Oficio de Registro de
Imóveis da Comarca de Sete Lagoas, matricula flQ 13.683,
registro nQ 3, do Livro 2/Yl, fls. 41;
III - terreno com área de 47.745m2, situado no Bairro

Gorduras de Baixo, junto ao Bairro Jardim Vitória, nesta
Capital, com os seguintes limites e confrontações: partindo
do ponto P1, que fica no centro da Rua C, atual Rua dos
Paraguaios, junto à Escola Municipal Luiz de Souza Lima,
segue com o rumo de 84Q21'00' SE, na distância de 35,17m,
até atingir o ponto P2; dai, segue com o rumo de 8Q36'OO'
5W, na distância de 60,70m, até atingir o ponto P3; dai,
segue com o rumo de 23Q23'00' 5W, na distância de 67.55m,
até atingir o ponto P4; dai, segue com o rumo de 33Q4'00'
5W, na distância de 51,40m, até atingir o ponto P5; dai,
segue com o rumo de 76Q58'00' NW, na distância de 107,92m,
até atingir o ponto P6; dai, segue com o rumo de 70Q49'OO'
NW, na distância de 126,03m, até atingir o ponto P7; dai,
segue com o rumo de BQl9'00 5W, na distância de 158,86m.
até atingir o ponto P8; dai, segue com o rumo de 1Q33100'
NE, na distância de 36,68m, até atingir o ponto P9; dai,
segue com o rumo de 45Q5'00" 5W, na distância de 104,12m,
até atingir o ponto PiO; dai, segue com o rumo de 73Q20'00"
NE, na distância de 92,62m, até atingir o ponto P11; dai,
segue com o rumo de S422'00' SE, na distância de 55,98m,



até atingir o ponto P12; daí, segue com o rumo de 80Q40!00a
SE, na distância de 67,45m, até atingir o ponto P1, inicio
desta descrição. O imóvel foi havido por escritura pública
registrada no Cartório do 4Q Oficio de Registro de Imóveis
da Comarca de Belo Horizonte, matricula nQ 6.012, registro
nQ 03, do Livro 2.
Parágrafo único - As alienações de que trata este artigo
serão precedidas de avaliação a cargo de comissão a ser
designada pelo Secretário de Estado de Recursos Humanos e
Administração, observadas as disposições do artigo 17 da Lei
Federal nQ 8.666, de 21 de junho de 1993.
Art. 2Q - Os recursos provenientes da venda dos imóveis de
que trata esta lei serão aplicados na construção de nova
sede do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do
Estado de Minas Gerais
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira, para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 220, do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo como texto original.

OFÍCIOS
Do Sr. Sérgio Cabral Filho, Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, comunicando o
recebimento de oficio em que a Presidência desta Casa
apresenta avaliação da visita da representação brasileira à
sede da National Conference of State Legislatures - NCSL - e
a seu escritório, em Washington.
Dos Srs. Odelmo Leão e Maria Elvira, Deputados Federais,
agradecendo convite para participar da Semana da
Inconfidência-
Do Sr. Iraval Pires, Prefeito Municipal de Diamantina,
comunicando que, em face de compromissos anteriormente
agendados não poderá comparecer à reunião para tratar de
assunto relacionado com a Medalha Presidente Juscelino
Kubitscheck, mas que solicitou ao Sr Serafim Jardim que o
represente no evento.
Do Sr. José Airton dos Reis, Prefeito Municipal de
Natércia, solicitando que esta Casa atue junto à Câmara
Federal, no que diz respeito à emenda que dispõe sobre a
destinação de 25% da receita para a educação e exclui
despesas importantes como as referentes ao transporte
escolar. (- A Comissão de Educação-)
Do Sr. Sebastião Virgilio de Almeida Figueiredo. Diretor-
Geral do Departamento de Recursos Hidricos do Estado de
Minas Gerais - DRH-MG -, relacionando as medidas adotadas
pelo órgão para a redução das despesas referentes à
concessão de outorgas de uso das águas públicas. (- A
Comissão de Política Energética-)
Do Sr. Márcio Luiz Murta Kangussu, Secretário Adjunto de
Administração (4), informando, com referência aos Projetos
de Lei ns 289/95 (dá denominação a escola no Municipio de
Mato Verde), que não existe no município escola estadual com



a denominação proposta; 593/95 (reversão de imóvel ao
Município de Manhumirim) e 658/96 (autorização ao Poder
Executivo para doar imóvel ao Município de Pedro Teixeira),
que se está aguardando manifestação da Secretaria da
Educação, á qual o imóvel se encontra vinculado; e 614/95
(autorização ao Poder Executivo para doar imóvel ao
Município de São Francisco de Paula), que foi consultada a
PMMG, a quem o imóvel se encontra vinculado, e ela se
manifestou contrária á doação. (- A Comissão de Justiça.)
Dos Srs. Ronan Ramos de Oliveira, Chefe do Cerimonial do
Governo de Minas Gerais; Abel Lobo Cordeiro, Chefe de
Gabinete da Vereadora Zazá Schettino; e Vicente de Blase
Wright, da Cia. Vale do Rio Doce, agradecendo convite para
participarem da reunião especial comemorativa do centenário
de nascimento do ex-Governador Israel Pinheiro.
Do Sr. Sérgio Carvalho de Castro, Diretor Superintendente

de Bens Imóveis da Secretaria de Administração, informando,
em atenção a requerimento da Comissão de Justiça, que, no
Município de Várzea da Palma, não existe estabelecimento
estadual de ensino com , o nome de Escola Estadual João
Monteiro de Morais. (- A Comissão de Justiça.)
Do Sr. Euler M. Fonseca Erse e do Grupo Solidariedade
Parkinson, manifestando sua decepção por não ter sido a
doença de Parkinson incluída no rol das que levam o
indivíduo a aposentar-se por invalidez, conforme dispõe o
projeto de lei do Deputado Gilmar Machado. (- A Comissão de
Saúde e Ação Social.)
Da Sra. Maria Helena Gregori, Assessora da Presidência do
Conselho da Comunidade Solidária, agradecendo, a pedido da
Sra. Ruth Cardoso, o convite para debater as ações de
estratégia do Programa Comunidade Solidária; informando que,
em virtude de inúmeros compromissos assumidos anteriormente,
não há possibilidade de se agendar visita a este Estado e
encaminhando o "folder, o edital e o Rkit relativos ao
assunto.

TELEGRAMAS
Dos Srs. Jair Siqueira, Antônio do Valle, Philemon
Rodrigues, Bonifácio de Andrada, Zaire Rezende e Antônio
Aureliano, Deputados Federais; Eugênio A. Mello, Prefeito
Municipal de Santa Bárbara; Francisco Carlos Bouzada,
Presidente da Câmara Municipal de Ipatinga; Homero Ferreira
Diniz, Superintendente de Negócios da CEF em Minas Gerais, e
Marcos Lúcio Lignani Siqueira, Superintendente do DEMETRÔ,
agradecendo o convite para participar da reunião especial em
comemoração do centenário de nascimento do ex-Governador
Israel Pinheiro.

CARTÕES
Do Cel. Geraldo Nagib Salomão, Chefe da ll Circunscrição

de Serviço Militar, agradecendo o convite para participar da
reunião especial em comemoração do centenário de nascimento
do ex-Governador Israel Pinheiro.
Da Sra. Judite Franklin Vida], Delegada da Delegacia de

Administração do Ministério da Fazenda em Minas Gerais -
DAMF - MG -; do Sr. Delfim Ribeiro, Delegado do Ministério
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de Minas e Energia em Minas Gerais, e Christiane J. Puliti
A. Barros, Superintendente de Relações Públicas da
Secretaria de Comunicação Social, agradecendo o convite para
participar da 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 ia Fase do
Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte

proposição:
PROJETO DE LEI Np 780/96

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Bairro do Roque e Vidal Soares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Moradores do Bairro do Roque e Vida] Soares, com sede no
Município de Manhumirim.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 1996.
Dinis Pinheiro
Justificação: A referida Associação preenche todos os
requisitos para a declaração de sua utilidade pública.
Constituída em 11/6/92, sua finalidade é atender à
comunidade nos aspectos sociais, econômicos e políticos.
Seus estatutos foram registrados no Cartório de Pessoas
Jurídicas de Manhumirim, livro AN-1, sob o flQ 202, em
27/7/92-
Contribui a entidade para o pleno desenvolvimento da
comunidade, preservando os princípios democráticos de
participação, angariando recursos e tornando-os presentes no
dia-a-dia dos carentes. Nos termos do atestado expedido pelo
Juiz de Direito da Comarca, está em pleno funcionamento, com
diretoria idônea e não remunerada.
Pelo alegado e pelos documentos apresentados, solicitamos o

apoio dos nossos pares à aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art 104, inciso
1, do Regimento Interno. -

COMLJNICAÇOES
- São, também, encaminhadas à Mesa comunicações dos

Deputados Marcelo Cecé, Paulo Schettino, Alencar da Silveira
Júnior e Jairo Ataide.

2a Fase
Abertura de Inscrições

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

Leitura de Comunicações Apresentadas



- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Marcelo Cecá - seu afastamento do território nacional, de
27/4/96 a 2/5/96 (Ciente. Publique-se.); Paulo Schettino -
falecimento do Dr. Walter Igor dos Santos; Alencar da
Silveira Júnior - falecimento da Sra. Realina Teixeira de
Oliveira, em Sete Lagoas; e Jairo Ataide - falecimento do
Sr. José Plinio Marcondes de Oliveira, em Montes Claros
(Ciente. Oficie-se.).

ENCERRAMENTO
o Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem
feitas, Lideres nem oradores inscritos para o Grande
Expediente, a Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a ordinária deliberativa de amanhã, dia 30,
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 10? REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia dezesseis de abril de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da
Assembléia os Deputados Maria José Haueisen, Wanderley
Ávila, Ibrahim Jacob, Ermano Batista e Antônio Júlio,
membros da Mesa da Assembléia; Romeu Queiroz, Clêuber
Carneiro, Marcos Helênio e Geraldo Rezende, membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Verificando a existência de número regimental, a Presidente,
Deputada Maria José Haueisen, declara abertos os trabalhos
do dia, 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 n
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 Clêuber Carneiro, que emite pareceres
pela aprovação dos processos das seguintes entidades:
Associação Comunitária dos Moradores de Zelândia, Associação
de Assistência Comunitária de Santa Juliana, Associação dos
Amigos de Celso Bueno, congregação das Servas Reparadoras,
Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro, Prefeitura
Municipal de Conceição do Mato Dentro, Prefeitura Municipal
de Conceição do Mato Dentro, Prefeitura Municipal de
Guanhães. Associação dos Moradores do Bairro Novo Horizonte,
Grupo Teatral Transarte, Projeto Assistencial Novo Céu, APAE
de Sacramento. Prefeitura Municipal de Santa Juliana,
Sociedade dos Amigos do Hospital João Henrique, Centro
Cultural Feminino, Caixa Escolar Coronel João Ferreira da
Escola Estadual Coronel João Ferreira, Caixa Escolar Minam
Edilene dos Santos, Casa do Homem de Nazaré, Grupo Espirita
Umbandista Ebemezer, Riviera Atlético Clube, Associação
Rural e Comunitária de Coronel Xavier Chaves, Associação
Comunitária dos Produtores Rurais de Grotinha, Várzea Bonita
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e Salobo, Associação Comunitária Pró-Desenvolvimento do
Tejuco, Clube de Mães Nossa Senhora de Fátima, Associação
dos Moradores do Povoado de São Sebastião dos Cabrestos,
Centro Comunitário Rural de Córrego Fundo do Meio São
Geraldo, Conselho Comunitário Rural de Espalhinha. Irmandade
do Congado do Rosário, Associação Global para Melhoramentos
de OlhosD'Agua. Associação Global para Melhoramentos de
Olhos D'Agua, Associação Beneficente Santo Antônio de Pádua,
Associação dos Amigos para o Desenvolvimento de Pouso
Alegre, Associação dos Moradores do Bairro Vaticano de
Jequitinhonha, Conselho Central de Carandaí da SSVP, União
Musical São José, Caixa Escolar Ardelino Ribeiro, Caixa
Escolar São Francisco de Assis, Associação de Apoio
Comunitário do Bairro Várzea de Olaria, Guarda Nossa Senhora
do Rosário, Associação Beneficente dos Moradores do Bairro
Santa Helena, Associação dos Paraplégicos de Uberlãndia,
Obras Sociais da Paróquia Nossa Senhora Aparecida,
Associação Comunitária de Curral de Dentro, Associação
Comunitária dos Moradores das Casas Populares, Associação
Comunitária dos Moradores de São Noberto, Caixa Escolar
Padre Agostinho, Faculdades Unidas do Norte de Minas,
Prefeitura Municipal de Riacho dos Machados. Associação
Comunitária Progressista dos Moradores do Bairro Bom Retiro,
Creches Comunitárias Associadas de Uberlândia, Grupo Teatral
Davi, Industrial Futebol Clube, Ação Social Santa Edwiges,
Casa da Amizade das Senhoras Rotarianas de Betim, Obras
Sociais da Paróquia de São Sebastião, Associação dos
Pequenos e Mini Produtores Rurais do Córrego da Forquilha,
Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva. Núcleo
Assistencial Espirita Maria da Cruz, Associação dos
Moradores e Pequenos Produtores de Ermmndinha, Caixa Escolar
da Escola Estadual do Bairro Cintra, Associação dos
Moradores dos Bairros Flamengo e Jardim Riacho, Associação
Comunitária Vila Dias, Associação dos Moradores de Bom Jesus
de Angicos, Jacarandá, Olhos D'Água de Angicos e Santo
Antônio de Angicos, Caixa Escolar Lourdes de Barros Sathler
Fraga, Centro Comunitário Bairro Roseira, Clube de Mães de
Manhuaçu, Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Jacinto,
Associação Olímpica de Lavras, Associação dos Amigos da
Cidade de Itacambira, Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Furado Grande, Associação para Apoio á
Cultura e Arte de Santa Rita, Obras Sociais da Paróquia de
Nossa Senhora da Conceição de Piranga, Prefeitura Municipal
de Fronteira dos Vales, Prefeitura Municipal de Frutal,
Associação de Assistência Comunitária e Ensino
Profissionalizante, Associação de Proteção e Assistência à
Mulher, Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Pará,
Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Alto do Anjo.
Santa Casa de Misericórdia de Areado, Ação Social Técnica,
Associação dos Moradores do Bairro Santo Antônio, Associação
Feminina Unidos do Palmares. Associação Homens do Amanhã,
Beneficência Social Bom Samaritano, Casa do Movimento
Popular da Região Industrial da Grande Belo Horizonte,
Hospital São Vicente de Paulo de Tumiritinga, Centro de



Desenvolvimento Comunitário do Município de Carmo da
Cachoeira, Centroeste Esporte Clube, Conferência São Vicente
da Paróquia São Sebastião de Areado, Guarda de Congo de
Nossa Senhora do Rosário de Raposos, Prefeitura Municipal de
Pimenta. Associação das Voluntárias da Caridade de São
Vicente de Paulo, Centro Comunitário Rural de Liberdade,
Centro de Assistência Técnica, Associação dos Moradores do
Lamim, Associação Bomjesuense de Assistência Social, Centro
Comunitário Rural de Liberdade, Comunidade Renovada Santo
António da Pampulha, Comunidade Renovada Santo Antônio da
Pampulha, Creche Comunitária Vovó Adelina, Centro Esportivo
e Comunitário do Bairro Nova Gameleira, Alfa Clube,
Associação Comunitária Rural dos Moradores de Curralinho,
Associação da Mulher em Prol da Comunidade, Centro de
Desenvolvimento Comunitário de Lelivéldia, Associação
Comunitária Amigos de Riacho da Cruz, Associação Comunitária
Pequeno Davi, Associação Comunitária dos Moradores da
Comunidade Varginha, Associação Comunitária Florêncio
Moreira Nides, Centro de Documentação Eloy Ferreira da
Silva, Associação Comunitária de Desenvolvimento Esportivo e
Assistência Social dos Amigos de São Sebastião do Paraíso,
Conselho de Desenvolvimento Comunitário Rural da Vila
Serrana, Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco,
Associação dos Deficientes de Patrocínio, Associação dos
Trabalhadores Rurais da Localidade de Palmitos, Associação
dos Trabalhadores Rurais da Localidade de Parnaso e Morro
Alto, Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Japecanga,
Associação Comunidade Betânia, Centro Infantil Comunitário
Creche Liginha, Corporação Musical São Sebastião de Pedra do
Anta, Caixa Escolar Maria Moreira Azevedo Von Dollinger,
Associação Atlética Santanense, Caixa Escolar Amelinha de
Carvalho Peixoto, Centro Espirita Paz. União e Fraternidade,
Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Serra dos
Menezes, Associação Planalto Esporte Clube, Fundação
Municipal do Bem-Estar do Menor, Prefeitura Municipal de
Canaã e União dos Moradores da Vila Boa Vista Submetidos a
discussão e votação, são os pareceres aprovados. Em seguida,
esses processos são apreciados pela Mesa, sendo relatores da
matéria os Deputados Wanderley Ávila. 1Q-Vice-Presidente, e
Emano Batista, 4Q-Secretário, que emitem pareceres pela
aprovação dos processos, os quais, submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros destas Comissões para a
próxima reunião ordinária, determina que se lavre a ata e
encerra os trabalhos.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de abri) de
1996.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Wanderley Ávila -
Maria José Haueisen - Emano Batista - Antônio Júlio -
Miguel Martini - Clêuber Carneiro - Glycon Terra Pinto -
Geraldo Rezende.
ATA DA 33a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
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Às nove horas e trinta minutos do dia dez de abril de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados José Henrique, Dimas Rodrigues,
Sebastião Costa, José Maria Barros, João Batista de Oliveira
e Ivair Nogueira, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente. Deputado José Henrique,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado José
Maria Barros que proceda á leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, o Presidente faz a leitura dos Ofícios
nos 2873-SJ e 3502-SJ, do Sr. Sebastião Rosenburg,
Presidente do TRE-MG, informando, respectivamente, sobre o
plebiscito ocorrido no Distrito de Nova Belém e sobre a
escolha do dia 3/10/96 para a realização de plebiscito no
Distrito de Brejo do Amparo, no Município de Januária. O
Presidente determina o encaminhamento da correspondência à
Consultoria da Casa para análise e providências cabíveis.
Esgotada a matéria destinada à la Parte da reunião, a
Presidência passa á 1 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. O Deputado
Ivair Nogueira apresenta dois requerimentos, em que
solicita, respectivamente, seja convidado o Sr. Israel
Pinheiro Filho, Secretário de Transportes e Obras Públicas,
para comparecer a reunião da Comissão a fim de prestar
esclarecimentos sobre o Programa Estadual de Privatização de
Rodovias; e sejam convidados os Srs. Sérgio Augusto Messidor
de Castro, Superintendente Regional RFFSA em Minas Gerais, e
Marcos Lúcio Siqueira, Superintendente da CBTU - DEMETRÕ.
para comparecerem a reunião da Comissão a fim de prestar
esclarecimentos sobre o transporte de massa por meio do trem
metropolitano e suburbano na Região Metropolitana de Belo
Horizonte. Colocados em votação, os requerimentos são
aprovados. Com a palavra, o Deputado João Batista de
Oliveira apresenta requerimento em que solicita seja
realizada pela Comissão audiência pública da qual participem
representantes dos 97 novos municipios do Estado, das
comissões paritárias constituídas em cada um deles, do
Tribunal de Contas da União, do TRE-MO, da Secretaria da
Fazenda e da Consultoria desta Casa e os Prefeitos dos
municípios remanescentes, para debater as questões do rateio
de recursos orçamentários e da legislação eleitoral
aplicável aos novos municípios. Colocado em votação, o
requerimento é aprovado. Dando prosseguimento aos trabalhos,
o Presidente informa aos membros da Comissão que, tendo em
vista a conclusão dos procedimentos previstos para a criação
de municípios e a existência de processos de emancipação
ainda sem o despacho final de arquivamento, uma vez que não
foram preenchidos os requisitos previstos na Lei
Complementar nQ 37, de 1995, considera oportuno e importante
que a Comissão delibere agora sobre o arquivamento e tais
processos. Os Distritos cujos processos de emancipação se
encontram nessa situação são os seguintes: Morro do
Horizonte, no Município de São Francisco; Catuni. no
Municipio de Francisco Sã; Engenheiro Schnoor, no Municipio
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de Araçuai; Flor de Minas, no Município de Gurinhatã;
Itajutiba, no Município de Inhapim; Tabajara, no Município
de Inhapim; São Sebastião do Sacramento, no Município de
Manhuaçu; São Brás de Minas, no Município de Lagamar; Santo
Antônio do Manhuaçu, no Município de Caratinga; Serra Azul,
no Município de Mateus Leme; Estevão de Araújo, no Município
de Araponga; São Vicente da Estrela e São Sebastião do
óculo, no Município de Raul Soares; Honorôpolis, no
Município de Campina Verde; Condado do Norte e Olímpio
Campos, no Município de São João da Ponte; e Ponto do
Marambaia e Maranhão, no Município de Caraí. O Presidente
informa, ainda, que foram aprovados pela Comissão
requerimentos em que se solicitava a retirada desses
distritos da relação dos que tinham plebiscitos marcados
pelo TRE-MG, por não possuírem núcleo urbano com mais de 400
moradias. Prosseguindo, o Presidente comunica que também são
passíveis de arquivamento os processos de emancipação dos
Distritos de Riacho da Cruz e Levinõpolis, no Município de
Januária, e São Pedro do Aval, no Município de Manhuaçu,
tendo em vista que não obtiveram resultado favorável no
plebiscito, conforme informações do TRE-MG divulgadas por
meio do Ofício nQ 13.703/SJ, de 22/11/95, e do "Diário do
Judiciário" de 22/11/95, respectivamente. O Presidente
indaga aos membros presentes se estão de acordo com o
imediato arquivamento dos processos citados. Não havendo
manifestação contrária, a Presidência determina o
arquivamento. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos Deputados,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 25 de abril de 1996.
José Henrique, Presidente - João Batista de Oliveira -

Dilzon Meio - Ivair Nogueira. -
ATA DA 17a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
Às nove horas do dia dezessete de abril de.mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados João Leite, Antônio Roberto, José Braga e Miguel
Martini (substituindo este ao Deputado Hely Tarquínio, por
indicação da Liderança do PSDB), membros da referida
Comissão. Havendo número regimental e estando presentes
também os Deputados Carlos Pimenta, Marcos Helênio, Maria
José Haueisen, Durval Angelo, Wilson Trópia e Almir Cardoso,
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. A Presidência informa
que a finalidade da reunião é ouvir, em audiência pública,
os Srs. Darcy Ribeiro, Senador; D. Serafim Fernandes de
Araújo, Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte; Eduardo
Luiz de Barros Barbosa, Secretário do Trabalho; Dalmo de
Abreu Dallari, Professor Titular da USP, jurista e membro da
Comissão Pró-índio; José Gregori, Chefe de Gabinete do
Ministério da Justiça e Presidente da FUNAI; Wilton Madson
Andrada, Administrador Regional da FUNAI em Minas Gerais;



Antônio Pessoa Gomes, Coordenador do Conselho de Articulação
e Organização dos Povos Indígenas no Brasil - CAPCIB -; Rosa
Maria Augusto Moreira. Coordenadora do Núcleo
Interinstitucional de Saúde Indígena do Estado do Espirito
Santo; Maria Ilda Brandão Paraíso, Antropóloga da
Universidade Federal da Bahia; Leda Botelho Martins
Casassanta . Diretora da Superintendência de Desenvolvimento
do Ensino, da Secretaria da Educação; e Márcia Spyer,
Coordenadora do Projeto de Educação Indígena do Estado de
Minas Gerais, e realizar debate sobre políticas públicas
para os povos indígenas. O Presidente convida para tomarem
assento à mesa os Deputados José Braga, Antônio Roberto e
Miguel Martini e os Srs. Eduardo Luiz de Barros Barbosa,
Dalmo de Abreu Daliari, Caboquinho Potiguara, representante
do CAPDIB, e Luiz Lobo, representante do Conselho
Indigenista Missionário - CIMI -. Em seguida, a Presidência
informa que será discutida com os convidados a política
indigenista do Estado- Isso posto, o Deputado João Leite,
autor do requerimento originário da reunião, tece
comentários iniciais sobre o assunto e, logo após, passa a
palavra ao Sr. Eduardo Luiz de Barros Barbosa, que fala
sobre o tema em questão, tratado do ponto de vista
governamental. A seguir, o Sr. Dalmo de Abreu Dallari,
usando da palavra, discorre sobre a imagem do Brasil no
exterior, relacionada à observação dos direitos humanos, e
sobre o enfoque constitucional da questão indígena, com
destaque para a desastrosa aplicação do Decreto ng 1.775/96.
Na seqüência dos trabalhos, a Presidência registra as
presenças do ex-Deputado Raul Messias e dos Srs. João Bosco
Senra. Líder do PT na Câmara Municipal de Belo Horizonte;
José Otávio Penido; Maria Celina Dias, da CUT-SIND-UTE;
Mariane Braun, do Conselho Pastoral dos Católicos da
Alemanha - BXL -; Inez Grigolo. do Centro de Documentação
Eloy Ferreira da Silva - CEDEFES -; e de representantes dos
sem-terra. D Presidente abre a fase de debates que tem a
participação do público. O Deputado Miguel Martini apresenta
requerimento no qual solicita seja encaminhada à Presidénc?
da República e ao Ministério da Justiça manifestaç2:
solicitando a imediata revogação do Decreto ng 1.775/96.
Colocado em votação, é aprovado o requerimento. Continuando.
o Presidente agradece o comparecimento dos Deputados, dos
convidados e demais participantes e suspende a reunião até
as 14h. Reabertos os trabalhos, verifica-se a presença dos
Deputados João Leite, Sebastião Costa e Miguel Martini
(substituindo este ao Deputado Hely Tarquinio, por indicação
da Liderança do PSDB), membros da Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais. A Presidência registra também a
presença do Deputado Alrnir Cardoso e convida para tomarem
assento à mesa os Deputados membros da Comissão, as Sras.
Rosa Maria Augusto Moreira, Márcia Spyer, Zélia Maria
Rezende, representante da Profa. Leda Botelho Martins
Casassanta, e os Srs. Luiz Lobo, e Kanatyo Pataxó. Sabino
dos Santos Braz, Coordenador da Articulação dos Povos
Indígenas do Nordeste do Estado de Minas Gerais e do
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Espírito Santo - APOINME. A começar pela Sra. Rosa Maria
Augusto Moreira, todos os participantes da Mesa, cada um por
sua vez, discorrem sobre o tema A Cidadania dos Povos
Indigenas e Relatos de Experiências nas Áreas de Saúde e
Educação, programado para esta parte da reunião. Passada a
fase de debates, os convidados respondem perguntas
formuladas pelos Deputados e pelo público participante. A
Presidência agradece aos parlamentares pelo comparecimento,
aos convidados por suas contribuições e aos demais
participantes. Em seguida, suspende a reunião até as 9h do
dia 18/4/96, quando é reaberta a reunião, estando presentes
os Deputados João Leite, Hely Tarquinio e José Braga,
membros da Comissão. Em seguida, o Presidente convida o
Deputado Ivo José e os Srs. Luiz Lobo, Wilton Madson
Andrada, Iranildo Cardoso, Cacique Pankararu, e Geralda
Chaves Soares, Pesquisadora da Questão Indigena do CEDEFES.
para tomarem assento á mesa. A Presidência esclarece que o
tema a ser discutido é a regularização do território
maxacali. A começar pelo Sr. Wilton Madson Andrada, todos os
convidados, cada um por sua vez, discorrem sobre o tema em
questão e respondem perguntas formuladas pelos Deputados e
demais participantes. Durante os debates, os participantes
encaminham à Presidência documentos contendo reivindicações,
relatórios de atividades e informações sobre questões
atinentes às politicas públicas indigenistas no Estado. O
Deputado João Leite registra ainda a presença da Deputada
Maria José Haueisen e passa a Presidência ao Deputado José
Braga. Em seguida, apresentarequerimento no qual solicitam
sejam pedidas providências á Presidência da República, ao
Ministério da Justiça e à FUNAI a fim de se efetuar a
imediata homologação da demarcação das terras do povo
maxacali situadas em território mineiro. Submetido a
votação, é aprovado o requerimento. Reassumindo a
Presidência, o Deputado João Leite tece comentários finais e
informa que os assuntos ventilados na reunião se encontram
registrados nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos
parlamentares, dos convidados e demais participantes,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 24 de abril de 1996.
João Leite, Presidente - Hely Tarquinio - Antônio Roberto -

José Braga - Leonídio Bouças.
ATA DA 14a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL
As dez horas e trinta e cinco minutos do dia dezoito de
abril de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Djalma Diniz, Miguel Martini e
Anderson Adauto, 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. A Presidência acusa o recebimento de oficios do
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Promotor de Justiça de Defesa do Cidadão (publicado na
edição de 22/3/96) e do Sr. Elias Murad, Deputado Federal
(publicado em 29/3/96). Em seguida, o Presidente distribui
ao Deputado Anderson Adauto os Requerimentos nps 1.144,
1.147, 1.163, 1.164, 1.165 e 1.187/96 e ao Deputado Miguel
Martini, os Requerimentos flQS 1.166, 1.168 e 1.169/96.
Passa-se à fase de apreciação de pareceres sobre proposições
sujeitas à deliberação conclusiva do Plenário da Assembléia.
D Presidente informa que a Comissão deixará de apreciar o
Projeto de Lei no 654/96, por não satisfazer a pressuposto
regimental. Segue-se a apreciação de matérias de deliberação
conclusiva das comissões. A Presidência informa que o
Projeto de Lei ng 244/95 recebeu do relator, Deputado Paulo
Schettino, parecer pela aprovação em 2Q turno. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o projeto. Informa, ainda,
que, como relator do Projeto de Lei flQ 595/95, apresentou
parecer pela aprovação da proposição em 2o turno, na for-
do vencido em 1Q turno. Submetido a discussão e votação,
aprovado o projeto- Com a palavra, o Deputado Anderson
Adauto emite pareceres orais mediante os quais conclui pela
aprovação dos Requerimentos ns 1.144, 1.147, 1.163, 1.164,
1.165 e 1.187/96. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os requerimentos. Com a palavra, o Deputado
Miguel Martini emite pareceres orais mediante os quais
conclui pela aprovação dos Requerimentos flQ5 1.166, 1.168 e
1.169/96. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os requerimentos- 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, 25 de abril de 1996.
Djalma Diniz, Presidente - Glycon Terra Pinto - Miguel

Martini

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 724/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Alvaro Antõnio, a proposição em
análise pretende seja declarada de utilidade pública a
Creche Casinha da Vovó, com sede no Municipio de Belo
Horizonte.
Apreciada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, vem a matéria a esta
Comissão para deliberação conclusiva, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A mencionada entidade, desde sua fundação, presta
relevantes serviços à comunidade por meio de assistência
psicopedagógica, social e nutricional ás crianças da região
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do Vale do Jatobá, além de prestar-lhe atendimento jurídico
sobre seus direitos.
Sendo uma instituição sólida, que sempre esteve voltada
para os menos favorecidos, torna-se justa e meritória a
concessão do titulo declaratôrio de utilidade pública ora
proposta.

Conclusão
Pelas razões expostas, sonos favoráveis à aprovação do

Projeto de Lei nQ 724/96 no lQ turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 30 de abril de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 648/96

Comissão de Redação
Projeto de Lei nQ 648/96, de autoria do Governador do
Estado, que extingue a autarquia Planejamento da Região
Metropolitana de Belo Horizonte - PLAMBEL - e dá outras
providências, foi aprovado em turno único com as Emendas ns
4 e S.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de Que,
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos ternos 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 Hp 648196
Extingue a autarquia Planejamento da Região Metropolitana

de Belo Horizonte - PLAMBEL - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica extinta a autarquia Planejamento da Região

Metropolitana de Belo Horizonte - PLAMBEL -, de que trata a
Lei nQ 11.474, de 26 de maio de 1994, transferindo-se as
suas atribuições da seguinte forma

- para a Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral, as de coordenação do planejamento
metropolitano e de assessoria técnica à Assembléia
Metropolitana e a anuência prévia para parcelamento do solo,
de que tratam a Lei Federal no 6.766, de 19 de dezembro de
1979, e o Decreto Estadual nQ 20.791, de 2 de setembro de
1980;
II - para a Fundação João Pinheiro, as de pesquisa,

documentação, estudo e de orientação técnica aos municípios;
III - para o Instituto de Geociências Aplicadas - IGA - da

Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC -, as de
geoprocessamento.
Art. 2g - A Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral passa a exercer a função de Secretaria
Executiva da Assembléia Metropolitana da Região
Metropolitana de Belo Horizonte.
Art. 3Q - Para atender ao disposto no inciso 1 do art. lg
desta lei, ficam criados, na estrutura orgânica da
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, a
Assessoria de Assuntos urbanos e Metropolitanos e, no quadro
constante no anexo do Decreto nQ 37.711, de 29 de dezembro
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de 1995. no Grupo de Direção Superior, 1 (um) cargo de
Assessor-Chefe, código MG-09, símbolo AC-09, de recrutamento
amplo.
Art. 40 - O Centro de Desenvolvimento Municipal, integrante
da estrutura orgânica da Fundação João Pinheiro, passa a
denominar-se Centro de Estudos Municipais e Metropolitanos,
e sua competência fica acrescida das atribuições definidas
no inciso II do art. lo desta lei.
Art. 50 - Ficam extintos os cargos de provimento em

comissão do PLAMSEL.
Art. Go - Ficam transferidos para o quadro especial do
plano de carreira do CETEC os servidores que desempenham
funções de geoprocessamento no PLAMBEL, assim como os cargos
da carreira de ciência e tecnologia que ocupam ou as funções
públicas de que são detentores, respeitados os direitos e
vantagens adquiridos.
Art. 7 - Ficam transferidos para o Quadro especial do
plano de carreira da Fundação João Pinheiro os servidores
ativos e inativos do PLÂMBEL, excetuados os de que trata o
artigo anterior, assim como os cargos da carreira de ciência
e tecnologia que ocupam ou as funções públicas de que são
detentores, respeitados os direitos e vantagens
adquiridos.
Art. 8g - O CETEC e a Fundação João Pinheiro são sucessores
do PLAMBEL no que se refere a atribuições, servidores,
cargos e funções públicas a eles transferidos, para todos os
efeitos legais, inclusive os decorrentes de relações
trabalhistas e de ações administrativas, operacionais e de
planejamento.
Art. 9g - 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, no 688, que será transferido para o Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
IPSEMG -, como pagamento de parte da divida do Estado com
essa entidade.
Parágrafo único - A transferência do imóvel ao IPSEMG
depende de avaliação a ser realizada pela Secretaria de
Estado de Recursos Humanos e Administração.
Art. lo - Os recursos orçamentários, financeiros e
patrimoniais alocados ao PLAMBEL serão identificados pelas
Secretarias de Estado do Planejamento e Coordenação Geral,
da Fazenda e de Recursos Humanos e Administração e
transferidos, por decreto, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data de publicação desta lei.
Art. 11 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral, para a Fundação João
Pinheiro e para o CETEC os contratos, os convênios, os
acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pelo
PLAMBEL, conforme se refiram, respectivamente, às
atribuições consignadas nos incisos 1, II e III do art. 1Q
desta lei.
Art. 12 - Aplica-se aos servidores referidos no art. 32 da

Lei nQ 11.660, de 2 de dezembro de 1994, o disposto no art.
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4Q da Lei flQ 11.728, de 30 de dezembro de 1994. observada a
correspondência estabelecida no § lg do art. 99 da Lei no
11.050, de 19 de janeiro de 1993.
l - Para os servidores da 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
atribuida ao simbolo S-03.

2ç - O disposto neste artigo produz efeitos a partir de
lo de dezembro de 1994.
Art. 13 .- Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 14 - 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 649/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 649/96, de autoria do Governador do
Estado, que dá nova redação ao art. 11 da Lei ng 11.517, de
13/7/94, e dá outras providências, foi aprovado em turno
único, na forma do Substitutivo no 1.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, l, 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 649/96
Dá nova redação ao arU 11 da Lei no 11.517, de 13 de julho

de 1994, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O art. li da Lei nQ 11.517, de 13 de julho de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. li - A nomeação do Reitor e do Vice-Reitor da

Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES -, bem
como dos Diretores de suas unidades universitárias,
obedecerá ao seguinte:
1 - o Reitor e o Vice-Reitor serão escolhidos por colégio

eleitoral, em eleição direta, por escrutinio secreto, entre
professores que integrem o quadro da IJNIMONTES por mais de 5
(cinco) amos e serão nomeados pelo Governador do Estado, a
partir de lista tríplice composta pelos nomes dos candidatos
mais votados para cada cargo;
II - a eleição se fará para mandato de 4 (quatro) anos,

permitida uma recondução;
III - compõem o colégio eleitoral o corpo docente, o

discente e o técnico-administrativo da entidade, e seus
votos têm o peso de 70% (setenta por cento), 15% (quinze por
cento) e 15% (quinze por cento), respectivamente;
IV - a nomeação, pelo Reitor, dos Diretores das unidades

observará, no que couber, além do estabelecido nos incisos
anteriores, o disposto no estatuto da Universidade;
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V - a eleição dos Diretores das unidades será realizada no
prazo de 30 (trinta) dias contados da posse do Reitor e do
Vice-Reitor, nos termos desta lei.'.
Art. 2o - A UNIMONTES encaminhará seu estatuto á apreciação
do Governador do Estado no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 3 - A eleição para a escolha do Reitor e do Vice-
Reitor ocorrerá no prazo de 90 (noventa) dias contados da
publicação do decreto de aprovação do estatuto citado no
artigo anterior-
Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. Sg - 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.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 3 DE MAIO DE 1996
ATAS

ATA DA 143a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 30 DE ABRIL DE 1996

Presidência dos Deputados Wanderley Ávila e
Rémolo Aloise

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - lg PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Registro de presença - Apresentação de
Proposições: Projeto de Lei flQ 781/96 - Projeto de Resolução
flQ 782/96 - Requerimentos flQS 1.313 a 1.355/96 -
Requerimentos dos Deputados Marcos Helênio (7), João Batista
de Oliveira e tbrahimJacob - Comunicações: Comunicações dos
Deputados Wanderley Ávila, Maria Olivia e Sebastião Navarro
Vieira e da Comissão de Agropecuária - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Ronaldo Vasconcelios, Raul Lima
Neto, Sebastião Navarro Vieira, Miguel Martini, Wanderley
Ávila e Irani Barbosa - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase:
Abertura de inscrições - Leitura de comunicações
apresentadas - Discussão e votação de pareceres; Parecer da
Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade do Projeto
de Resolução ng 659/96; Requerimento do Deputado Durval
Angelo; deferimento - Relatório da Comissão Especial para
Proceder a Estudo Comparativo da Situação das Obras de
Duplicação da Rodovia Fernão Dias em Minas Gerais e em São
Paulo; aprovação - Requerimentos; Requerimento do Deputado
João Batista de Oliveira; deferimento - Requerimentos dos
Deputados Ibrahim Jacob e Marcos Helénio (7); aprovação - 2
Fase: Discussão e votação de proposições; Discussão, em lQ
turno, do Projeto de Resolução no 660/96; Requerimento do
Deputado Gilmar Machado; deferimento - Discussão, em 2o
turno, do Projeto de Lei nQ 156/95; requerimento do Deputado
Arnaldo Canarinho; aprovação - Discussão, em 1Q turno, do
Projeto de Lei nQ 309/95; aprovação na forma do Substitutivo
np 1 - Discussão, em lQ turno do Projeto de Lei nQ 369/95;
aprovação, com a Emenda no 1 - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados;
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Paulo
Pettersen - Rémolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim
Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio - A j lton Vilela -
Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio
- Anivaldo Coelho - Antônio Genaro - Antônio Roberto -
Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio
Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Ojalma Diniz - Elbe
Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento
- Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jairo
Ataide - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Henrique - José Maria Barros
- Luiz Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves - Marcos Helénio -
Marco Régis - Maria Olivia - Miguel Martini - Olinto Godinho
- Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul
Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcel los - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Wilson Trõpia.
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ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 141h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental . Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

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.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em
Plenário, do Deputado Federal Ronaldo Perim, 1Q-Vice-
Presidente da Câmara dos Deputados.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - 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 Hp 781196
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel que menciona ao
Município de Abaeté.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Abaeté parte correspondente a 1.923m2 (um mil
novecentos e vinte e três metros quadrados) de imóvel de sua
propriedade, cuja extensão total é de 6.000m2 (seis mil
metros quadrados), localizadono Município de Abaeté, na Rua
Deusdetit Alves de Souza, dom as seguintes confrontações:
pela frente, com a Rua Deusdetit Alves de Souza; pela
esquerda, com terreno remanescente do Estado; pelos fundos,
com os terrenos de Vicente de Paula Valentim e Rubens
António da Silva; à direita, com a Rua Três de Maio,
conforme escritura registrada em 3 de setembro de 1949, sob
o nQ 9,519, a fls. 177 do livro 3 - P, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Abaeté.
Art. 2c, - O imóvel objeto da doação destina-se à construção
de um hospital para atendimento á população carente.
Parágrafo único - O imóvel reverterá ao patrimônio do
Estado se, no prazo de 3 (três) anos contados da escritura
pública da doação, não lhe for dada a destinação pública
prevista no caput' deste artigo.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 29 de abril de 1996-
Dilzon Melo
Justificação: Visa este projeto à doação de imóvel à
Prefeitura Municipal de Abaeté, o qual já lhe pertencia
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anteriormente, tendo sido doado pelo Governo do Estado em
1949.
Há pouco tempo, a comunidade, junto com a administração
municipal, construiu ali a sede do quartel da Policia
Militar, posteriormente ampliada, utilizando somente a área
de 3.000m2 de um total de 6.000n2.
No momento, o município necessita urgentemente de área

urbana de boa localização para a construção de um hospital
para atendimento do SUS de Abaeté e de emergências médicas
de todo o Centro-Oeste mineiro, e a área em questão é ideal
para isso, além de não provocar ónus para o erário
municipal, já que não é necessária a aquisição de outro
imóvel-
Esta proposição visa a autorizar o Governo do Estado a
promover a doação de parte anteriormente recebida do
Município de Abaeté, a fim de que o terreno possa ser
utilizado para a construção do referido hospital.
Diante do exposto, esperamos o apoio incondicional dos
nobres pares desta Casa para a aprovação do projeto.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
196. c/c O art. 103, do Regimento Interno.
PARECER SOBRE PROCESSOS DE LEGITIMAÇÃO DE TERRAS DEVOLUTAS

DO ESTADO A QUE SE REFERE A MENSAGEM NO 78/96
Comissão de Agropecuária e Política Rural

Relatório
A fim de dar cumprimento ao disposto no art. 62. Xxxiv, da
Constituição mineira, o Governador do Estado fez remeter a
este Legislativo, por via da Mensagem em epígrafe, 1.065
autos de processos administrativos de legitimação de terras
devolutas do Estado, instruidos pela Fundação Rural Mineira
- Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS -, dos
Quais 755 processos dizem respeito a lotes urbanos e 310 a
lotes em zona rural.
Em observância ás regras contidas na Decisão Normativa da
Presidência nQ 18, de 17/6/93, que disciplina a tramitação
da matéria, compete-nos, nesta fase preliminar, examinar os
pressupostos legais.

Fundamentação
Os dispositivos constitucionais mencionados anteriormente

conferem à Assembléia Legislativa a competência privativa de
aprovar, previamente, a alienação ou a concessão de terras
Públicas, ressalvado o disposto no art. 247, 3Q, da Carta
Estadual
As exceções a que se faz remissão se referem á alienação ou
à concessão de terra pública abrangidas pelo plano de
reforma agrária estadual, previsto em lei, e á concessão
gratuita de domínio.
Examinados os autos remetidos, verificamos que nenhum deles

se ajusta às citadas ressalvas e que somente um processo
deve ser convertido em diligência á RURALMINAS, o que será
feito ainda nesta reunião.
Os demais autos de processos foram devidamente instruidos e

devem, desde já, para o bom andamento dos trabalhos, compor
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os anexos do projeto de resolução a seguir apresentado por
este órgão colegiado, conforme determina a referida decisão
presidencial

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela apresentação do seguinte
projeto de resolução.

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 782196*
Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62. XXXIV,
da Constituição do Estado, as alienações das terras
devolutas que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 - Ficam aprovados, em conformidade com o disposto
no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações
das terras devolutas especificadas nos termos dos Anexos 1 e
II desta resolução, observada a enumeração dos respectivos
beneficiários.
Art. 2Q - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de abril de 1996.
Paulo Piau, Presidente - Arnaldo Canarinho, relator - Aimir

Cardoso - Olinto Godinho.
* - Os anexos mencionados foram publicados na edição do

Diário do Legislativo de 3/5/96.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de

Agropecuária e de Fiscalização Financeira para parecer, nos
termos do art. 195. c/c O art. 103, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 1.313/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Amor, Verdade e Justiça, localizada no Município de
Ipatinga, por seus anos de existência.
NQ 1.314/96, do De:...tado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Caminho. Verdade e Justiça, localizada no Município
de Conceição das Alagoas, por seus 16 anos de existência.
NQ 1.315/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Presidente Roosevelt, localizada nesta Capital, por
seus 51 anos de existência.
NQ 1.316/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Paz e Harmonia, localizada no Município de
Paraopeba, por seus 13 anos de existência.
r4Q 1.317/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Magos do Oriente, localizada nesta Capital, por
seus oito anos de existência.
NQ 1.318/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Comendador Gomes da Silva, localizada no Municipio
de Frutal, por seus 16 anos de existência.
No 1.319/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
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Maçônica Fraternidade Mineira, localizada no Município de
Fruta], por seus 43 anos de existência.
NQ 1.320/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Estrela de Botelhos, localizada no Município de
Botelhos, por seus 25 anos de existência
Ng 1.321/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Fraternidade Lafaietense, localizada no Município
de Conselheiro Lafaiete, por seus nove anos de existência.
Ng 1.322/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Águia das Alterosas, localizada nesta Capital, por
seus 11 anos de existência.
NQ 1,323/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Irmão José Cardoso Farias, localizada no Município
de Mato Verde, por seus nove anos de existência.
Ng 1.324/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Nova Acácia, localizada no Município de Caxambu,
por seus 93 anos de existência.
No 1.325/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Nova Cristóvão R. de Andrade, localizada no
Município de Juiz de Fora, por seus 16 anos de existência.
Ng 1.326/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Trabalho, Fraternidade e Justiça, localizada no
Municipio de Miradouro, por seus 12 anos de existência.
NQ 1,327/96 do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Aurora de Contendas, localizada no Município de
Brasilia de Minas, por seus 16 anos de existência.
NQ 1.328/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações cora a Loja
Maçônica Justiça e Liberdade Luziense, localizaca nesta
Capital, por seus 13 anos de existência.
Ng 1.329/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Fraternidade Universal, localizada nesta Capital,
por seus dez anos de existência.
Ng 1.330/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Marechal Deodoro da Fonseca, localizada nesta
Capital, por seus 13 anos de existência.
No 1.331/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Acácia do Sul de Minas, localizada no Município de
Varginha, por seus 16 anos de existência.
Ng 1.332/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Eterna Luz, localizada nesta Capital, por seus 12
anos de existência.
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NQ 1.333/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Acácia Abaetense, localizada no Município de
Abaeté, por seus 14 anos de existência:
No 1.334/96, do Deputado Wanderiey Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Cavalheiros de Cristo, localizada no Município de
São José da Safira, por seus sete anos de existência.
No 1.335/96, do Deputado Wanderley Ávila. solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações coma Loja
Maçônica Bel lo Horizonte, localizada nesta Capital, por seus
99 anos de existência
NQ 1.336/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Treze de Maio, localizada no Município de
Governador Valadares, por seus 21 anos de existência.
NQ 1.337/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Unidos de Mantena, localizada no Município de
Mantena, por seus 16 anos de existência.
NQ 1.338/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçónica Fidelidade Pirapetinguense, localizada no Município
de Pirapetinga, por seus dez anos de existência.
No 1.339/96. do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica São João da Escócia, localizada no Município de
Indianápolis, por seus nove anos de existência.
No 1.340/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Renovação e Progresso, localizada no Municipio de
Patrocínio, por seus três anos de existência.
No 1.341/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçónica Renascença e Justiça, localizada no Município de
Manhuaçu, por seus 12 anos de existência.
No 1.342/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Amor, Verdade e Justiça, localizada no Município de
João Pinheiro, por seus 38 anos de existência. (-
Distribuidos á Comissão de Educação.)
Ng 1.343/96, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira,

solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado com
vistas a que seja elaborada uma política , de apoio ás
pequenas e ás nicroempresas do Estado. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)
No 1.344/96, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja

formulado apelo ao Governador do Estado com vistas á criação
de vilas rurais no Estado. (- A Comissão de Agropecuária.)
NQ 1.345/96, do Deputado Marcos Helênio, solicitando se

consigne nos anais da Casa moção de repúdio ao Governo de
Israel em razão da operação militar executada na região de
Qaná, no Líbano- (- A Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais.)
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NQ 1.346/96, do Deputado Bonifácio Mourão, solicitando seja
encaminhada à Câmara Federal sugestão de mudança na Proposta
de Emenda à Constituição ng 233A, de 1995. (- A Comissão de
Educação.)
No 1.347/96, do Deputado Wilson Trõpia, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Governador do Estado pela condecoração de um Diretor da
instituição Caminhos para Jesus com a Medalha da
Inconfidência. (- A Comissão de Saúde e Ação Social.)
NQ 1.348/96, do Deputado Durval Angelo, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Casa Civil com vistas à
prestação de informações sobre a composição e o
funcionamento do Conselho Editorial da Rádio Inconfidência
Ltda. -
NQ 1.349/96, do Deputado Durval Angelo, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Casa Civil com vistas à
prestação de informações sobre o funcionamento do Conselho
Estadual de Comunicação Social e sobre os membros que o
integram. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)
NQ 1.350/96, do Deputado Marco Régis, solicitando a

transcrição nos anais da Casa do editorial "Com Licença Dr.
Vilela' e da resenha da trajetória política e profissional
do Sr. Joaquim Vilela, publicados no jornal "A Vanguarda",
do Município de Boa Esperança, em 14/4/96. (- A Mesa da
Assembléia.)
NQ 1.351/96, do Deputado Luiz Antônio Zanto, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Interact Club Jesus Souza e Silva, localizado no Município
de Fruta], pelos relevantes serviços prestados à comunidade.
NQ 1.352/96, do Deputado Luiz Antônio Zanto, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Rotoract Club Júlia Azevedo, localizado no Município de
Fruta], pelos relevantes serviços prestados à comunidade.
No 1.353/96, do Deputado Luiz Antônio Zanto, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Capitulo Fruta] da Ordem De Molay, localizado no Municipio
de Fruta], pelos relevantes serviços prestados à comunidade.
NQ 1.354/96, do Deputado Luiz Antônio Zanto, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o Leo
Clube de Frutal Ernesto Gonçalves, localizado no Município
de Frutal, pelos relevantes serviços prestados à comunidade.
(- Distribuídos à Comissão de Saúde e Ação Social.)
Ng 1.355/96, do Deputado Luiz Antônio Zanto, solicitando a

transcrição nos anais da Casa da matéria "Santiago Volta pra
Casa", veiculada no suplemento especial do 'Jornal de
Fruta]", na edição de 20/4/96. (- A Mesa da Assembléia.)
- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos

Deputados Marcos Helénio (7), João Batista de Oliveira (2) e
Ibrahim Jacob.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Wanderley Ávila, Maria Olivia e Sebastião Navarro Vieira e
da Comissão de Agropecuária.

Oradores Inscritos
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo
Vasconcel los -
O Deputado Ronaldo Vasconcellos - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, senhores presentes nas galerias,
representantes da imprensa, ocupamos este microfone para
mostrar a nossa satisfação com a Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, em razão do andamento do projeto de lei do
Governador do Estado que reestrutura a Secretaria de Estado
de Recursos Minerais, Hidricos e Energéticos, porque
conseguimos, com algumas modificações sugeridas à matéria,
dotar o nosso Estado de uma estrutura jurídica ampla, 'justa
e competente na área ambiental. Colocamos, na Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, não
só a Fundação Estadual do Meio Ambiente como também o rEF e,
agora, o Departamento de Recursos Hídricos, o DRH. Com  o
DRH, com a FEAM, com o IEF, a Secretaria Estadual de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável fica com a estrutura
administrativa referente às questões ambientais na área
pública, na esfera estadual. Trata-se de um trabalho desta
Casa, um trabalho da Comissão de Meio Ambiente da nossa
Assembléia e, modestamente, trata-se de um trabalho do
Deputado Ronaldo Vasconcel los.
o projeto de lei já votado por este Plenário, em lQ turno,

define essas questões. O Governo do Estado, como um todo, ou
seja, em todas as suas áreas, está satisfeito com a nova
estrutura, tanto no que di: '-espeito à Secretaria de Estado
de Recursos Minerais. Hidricos e Energéticos quanto no que
diz respeito à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável
Gostaria de esclarecer que a Secretaria de Estado de
Recursos Minerais, Hidricos e Energéticos passa a denominar-
se Secretaria de Estado de Minas e Energia, trabalhando com
as questões da mineração e da energia. A Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
engloba os seguintes órgãos: IEF, ORH e FEAM.
O nosso Governador aplaude essa idéia e quer vê-Ia aprovada
por esta Casa, para que possa sancioná-la e dar a Minas
Gerais uma estrutura adequada nas áreas da mineração, da
energia e do meio ambiente.
Gostaria de esclarecer, também, por uma questão de justiça,

a posição do nosso ilustre colega, Deputado Bené Guedes, que
é inteiramente favorável à nossa idéia de que o DRH, com sua
estrutura e sua direção, passe para a Secretaria de Estado
do Meio Ambiente, mantendo-se, entretanto, a Secretaria de
Estado de Minas e Energia como era no seu principio, na sua
origem, criada, inclusive, para atender aos anseios da
Sociedade Mineira de Engenheiros.
Faço tais esclarecimentos porque podem parecer dúbias as

posições do ilustre Secretário aené Guedes, que não se opõe,
em nenhum momento, à transferência do DRH, mas luta
intransigentemente pela manutenção de uma secretaria
especifica para as áreas da mineração e da energia.
Portanto, é muito importante que se esclareça publicamente a
posição do nosso ilustre colega, do nosso ilustre
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Secretário. Temos informações de que a Secretaria do
Planejamento, a da Casa Civil, a do Meio Ambiente e outras
afins concordam com esse posicionamento, que é o mais justo,
o mais moderno e o mais adequado para uma estrutura
administrativa enxuta e competente para o Estado de Minas
Gerais.
Assim, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, gostaria de
manifestar a nossa satisfação, a satisfação desta
Assembléia, em poder ajudar o Governo, em poder ajudar a
sociedade do nosso Estado, colocando a coisa certa no lugar
certo e no momento certo.
A participação do DRH na estrutura administrativa do meio
ambiente é uma reivindicação antiga dos segmentos
organizados da sociedade civil, das denominadas Organizações
Não Governamentais - ONGs -, que lidam com a questão
ambiental em Minas Gerais. Agora, elas estão sendo atendidas
por esta Casa Legislativa, que sabe representar, e bem, os
segmentos organizados da população mineira. Dessa forma, a
solicitação das ONGs ambientais, agora, é transformada em
realidade através de uma participação efetiva dos ilustres
companheiros da Comissão de Meio Ambiente, mas,
principalmente, através da participação dos Deputados
Estaduais de todas as Bancadas, que nos ajudaram na
elaboração do substitutivo ao projeto do Governo que
reestrutura a Secretaria de Estado de Recursos Minerais,
Hídricos e Energéticos. Portanto, ao captar essa idéia das
entidades ambientalistas, esta Assembléia Legislativa
transformou-a em realidade. Esperamos que a comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, na sua próxima
reunião, a ser realizada na semana que vem, aprove, em 2g
turno, o substitutivo de autoria deste Deputado, a fim de
que esta Casa possa coroar o seu trabalho, neste Plenário,
aprovando o substitutivo que deverá receber a sanção
governamental
Espero, também, que nossos colegas Deputados levem essas
idéias para seus companheiros politicos e saibam que a
estrutura organizacional do Estado de Minas Gerais, a
estrutura pública ambiental, com a sanção do Governador do
Estado a esse projeto de lei, passa a ser a mais justa, a
mais moderna, a mais competente e a que tem melhores
condições de responder aos anseios da sociedade mineira,
principalmente aos anseios das ONGs que lidam com a questão
ambiental em Minas Gerais. Não quero citar nomes, mas posso
garantir aos Srs. Deputados e às Sras. Deputadas que todos
aqueles que lidam com o meio ambiente em Minas Gerais há
muitos anos coadunam, corroboram essa idéia e estão felizes
com a definição desta Assembléia Legislativa, que representa
a população do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr.
Presidente-
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra o Deputado Raul Lima Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Deputado

Wanderley Ávila; Sr. Secretário, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, Sr. Presidente da Cãmara, Deputados que nos
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honram com a presença, meus senhores, minhas senhoras, uso
este microfone para denunciar, com pesar no coração, o
descaso, o desrespeito, o acinte, a humilhação que o povo
brasileiro vem sofrendo por parte do Governo Federal. Digo
com pesar, porque o respeito muito; respeito como
autoridade, pois preciso respeitar as autoridades, porque
não há autoridade que não seja constituída por Deus.
Entretanto, sabemos que o povo tem o governo que merece.
Assim, creio que é chegada a hora de, diante de Deus, termos
mérito para termos governos melhores ou praticarmos ações a
fim de que ele nos dê um governo que se preocupe com opovo.
Srs. Deputados, vinha, hoje, de Brasília para Belo

Horizonte, na estrada que é uma verdadeira roleta-russa para
todo motorista brasileiro. Passei por essa estrada na ida e
na volta e tomei nota do pior trecho - que vai do km 35 ao
150 -, cheio de crateras, algumas pequenas e profundas,
chegando a ter 0,5m de profundidade, e outras grandes e
rasas. São crateras que exigem do motorista habilidades que,
muitas vezes, ele não tem, e o levam ao desespero e ao
reconhecimento de que vive em um pais que não leva a sério
as coisas sérias. Não estou falando de uma estrada vicinal,
mas da estrada que liga Belo Horizonte à Capital Federal. Se
fosse época de chuva, poderiam os responsáveis dizer que era
por causa das águas, da inundação. Mas há quanto tempo não
chove?
Por pouco, não sofri um acidente fatal, uma carreta subia

em direção a Brasília, e nós voltávamos, quando, de repente,
nos vimos diante de crateras e, sem poder desviar, tivemos
um pneu novo estourado e a roda entortada. Um colega nosso
teve a roda de seu veiculo partida ao meio. E quem se
responsabiliza pelo prejuízo?
Nós, brasileiros, pagamos as taxas mais elevadas do mundo,
e onde está esse dinheiro? Sabemos e reconhecemos que o
Brasil está literalmente parado. Não há uma obra
propriàmente dita em execução. Mas penso que, pelo menos, a
reposição da camada asfáltica, a conservação geral deveria
estar senda feita pelo DNER. Será que vamos continuar
vivendo de filosofia?
Não estamos aqui questionando a idoneidade do nosso

Presidente. Não estamos questionando a sua cultura escalar,
o seu conhecimento sociológico, mas a atuação
administrativa. D Pais está emperrado, e as estradas estão-
se acabando, literalmente. Neste momento, refiro-me
especialmente á estrada Brasília-Belo Horizonte, onde estão
patentes o descaso e o abandono, que humilham o povo
brasileiro, porque ele paga impostos sem proveito.
Quando digo que pagamos impostos, fico preocupado, porque
somos os que mais pagam impostos no mundo. São tantos
impostos, taxas, tarifas que alguns são instituídos já
prevendo a sua sonegação. Por que isso? Porque são tantos
impostos que, às vezes, até homens sérios, mas sem a devida
consciência cristã, são forçados a sonegar, porque, senão,
não terão condições de competir nem de sobreviver. O Estado
deveria agir como coordenador, como pai de família, mas vem
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agindo, na major parte das vezes, como um competidor, não se
preocupando com a Nação. A Nação é o povo, e não,
determinadas camadas da sociedade. Pagamos tantos impostos
que o cidadão genuinamente cristão, que sabe que se deve dar
a César o que é de César, fica quase impossibilitado de
comprar ou vender, oprimido como pela besta do Apocalipse.
São inúmeros os impostos, e entre eles se incluem os que
pagamos para trafegar nas estradas, que estão acabadas e em
relação às quais o DNER não assume a sua responsabilidade.
Mas deveria fazê-lo, no caso de acidentes em estradas como
essa, com crateras e mal cuidada: a União deveria pagar o
prejuízo e indenizar a família acidentada. E volto a
perguntar: para onde está indo esse rio de dinheiro dos
impostos?
Como disse no inicio, é com pesar que falo desse modo. Não
gostaria de falar assim. Sinceramente oro pelo meu
Presidente, para que Deus lhe dê sabedoria, conhecimento,
inteligência; para que o seu coração se deleite no temor do
Senhor e que ele seja um genuíno pastor da Nação brasileira.
Mas, não tendo mais como agüentar, porque vejo o sofrimento
do povo, uso esta tribuna, na esperança de que minhas
palavras tenham ressonância junto a alguma autoridade
federal, aos nossos Deputados Federais. Entendendo que temos
um grande compromisso com o povo, levantamos a voz numa
critica construtiva e esperançosa de que, realmente, nosso
Governo mude.
Aproveitando este minuto que nos resta: alegaram que nossa
divida era muito grande e que, por isso, não podiam fazer
obras. Ora, meus irmãos, vivemos num planeta, numa bolinha
redonda. A divida interna dos Estados Unidos é quase dez
vezes maior Que a nossa divida externa. Mas há obras que são
inadiáveis, como as de conservação e de reparos nas estradas
federais. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião
Navarro Vieira.
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, no dia 22 transato, faleceu a
ilustre dama poçoscaldense, D. Elza Monteiro Camargo
Ferreira, na nossa cidade de Poços deCaldas. Escritora,
jornalista, extremamente dedicada aos desamparados pela
sorte, foi esposa do escritor Jurandir Ferreira, que a
critica literária nacional veio a descobrir, depois de
muitos livros publicados, precisamente no ano passado, com
seu livro 'Um Ladrão de Guarda-Chuvas. O. Elza vai fazer
falta, muita falta, nas sua obra permanecerá em Poços de
Caldas e em muitas cidades de Minas e do Brasil- Ainda muito
jovem, enfrentou o problema da mendicância, que havia em
Poços de Caldas, como é de praxe haver em quase todas as
cidades brasileiras. Inconformada com a assistência
paternalista, que muitas entidades promoviam e promovem, sem
encontrar uma solução para a recuperação humana daqueles
que, por um motivo ou outro, se encontram desajustados na
sociedade em que vivem, concebeu uma idéia diferente e a
colocou em prática. Ela teve um grande sonho e foi capaz de,
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trabalhando, desde jovem ainda, com persistência, torná-lo
realidade no decorrer de sua vida. Ela idealizou uma
instituição, que existe em muitas cidades de Minas e do
Brasil, com o nome de SOS-Serviço e Obras Sociais. O
principio do SOS, idealizado por D. Elza, é o de que não
basta mitigar a fome desses necessitados. Há que se
trabalhar com aqueles deslocados do meio produtivo e social
para reintegrá-los ou integrá-los à sociedade
Esse trabalho encontrou eco no seio de nossa sociedade e

ali frutificou. D. Elza iniciou pregando, dentro de nossa
própria cidade, que dar esmolas é cultivar a situação de
mendicância de muitos. Ela solicitava à sociedade, como um
todo, que enviasse seus donativos ao 505. Este faria uma
triagem dos que, realmente, necessitavam desse apoio
material a eles destinado, e, com sua supervisão, procurava
reintegrar os cidadãos que estavam à margem da sociedade,
obrigando sempre seus filhos a irem à escola, para que
tivessem um destino diferente do de seus pais. Muitos dos
assistidos pelo SOS passaram, em poucos anos, a ser seus
colaboradores, reintegrados à sociedade e integrados ao meio
produtivo, como cidadãos prestantes no meio comunitário.
Poços de Caldas, sendo uma cidade turística, freqüentada
por pessoas dos mais diversos recantos do Brasil, fez com
que seus visitantes tivessem suas vistas voltadas para o 505
e procurassem conhecer essa entidade. Tendo educado a
cidade, O. Elza procurava transmitir aos turistas que dar
esmolas não era o melhor caminho e fazia colocar placas
indicativas com os seguintes dizeres; "Não dê esmolas".
Havia algumas até mais chocantes como; "Menino pidão, adulto
ladrão. Não dê esmolas. Procure o SOS". Com esse trabalho,
desenvolvido em Poços de Caldas, ela deu à minha cidade a
marca, de muitos anos até esta data, de uma cidade sem
mendigos. Isso chamou a atenção de muitos dos nossos
visitantes, que levaram a idéia para as suas cidades, e o
SOS foi disseminado em Minas e em todo o Brasil. Hoje,
graças a Deus e ao trabalho de O. Elza, existe uma
infinidade de SOSs inspirados na idéia pioneira dessa
ilustre senhora, que veio a falecer. E não só inspirados na
inteligência e visão mais ampla que tinha, mas, sobretudo,
na bondade que envolvia toda a sua alma. D. Elza, que nos
deixa e que nos fará tanta falta, continuará vivendo para
sempre, enquanto existir, em algumas cidades de Minas e do
Brasil, um SOS, recuperando e integrando pessoas ao meio
social. Essa visão diferente fez escola, e, por isso, D.
Elza continua viva entre nós. -
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel

Martini
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
pessoas presentes nas galerias, membros da imprensa, estou
usando a palavra apenas para dar ciência a todos que estamos
colocando nas mãos de cada parlamentar interessado, dos
membros da imprensa e de todos aqueles que tiverem interesse
em conhecer os números do Estado de Minas Gerais, mais um
Boletim do Orçamento distribuído pela Comissão de



30

Fiscalização Financeira e Orçamentária. Mensalmente, essa
Comissão faz o Boletim do Orçamento do Estado, mostrando um
acompanhamento do Que entrou em Minas Gerais, de toda a sua
receita e de suas despesas, em uma linguagem compreensível
para qualquer pessoa que tenha interesse no assunto. Esse
boletim mensal trabalha todos os dados que a Secretaria da
Fazenda fornece a esta Casa, faz a comparação dos índices
constitucionais com os valores praticados, enfim, apresenta
todos os débitos do Estado, os recursos com que o Estado
está contando, etc- Queria notificar a todos Que mais um
número está à disposição dos parlamentares, da imprensa e de
qualquer cidadão mineiro. Para obtê-lo, basta entrar em
contato conosco, em nosso gabinete. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wanderley

Ávila.
o Deputado Wanderley Ávila - Sr. Presidente, demais membros
da Mesa, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, nossas palavras
serão breves; não temos o intuito de cansar o ouvido dos
Srs. Deputados e muito menos de cansar a imprensa pela
repetição de palavras.
Amanhã, dia lp de maio, é o Dia do Trabalho, dia em que
todos os trabalhadores gozam do período para descansar, e
uma grande parcela da população aproveita para passar o dia
com a família, procurar uma pescaria, fazer um churrasco,
bater um papo com os amigos. Não poderíamos deixar de
registrar, aqui, hoje, um apelo a todos os trabalhadores, um
apelo a cada um de nós, pois amanhã faz um ano que o
trabalhador público municipal de Pirapora não recebe o seu
salário. Há 12 meses não recebe o seu pagamento! Por isso,
hoje, no dia que antecede o Dia do Trabalho, gostaríamos de
cobrar um pouco mais da justiça, que já tem em mãos provas
suficientes para que aquele mandatário possa ser afastado do
cargo que ocupa.
Registro, aqui, as minhas palavras de solidariedade ao

trabalhador, ao funcionário público municipal de Pirapora e,
também, a minha homenagem a todos os trabalhadores.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa.
O Deputado Irani Barbosa* - Sr. Presidente, Srs. Deputados.,
amanhã, dia lQ de maio, é o Dia do Trabalho, dia do
trabalhador. O Governo Federal acena com um aumento para os
trabalhadores da ordem de 12%. Aumento? Aumento de 12%? O
equivalente aos juros que são pagos pelos Bancos, em três
meses. Aumento de 12%? Isso vai acarretar o quê à Nação? Vai
trazer que benefícios para o trabalhador brasileiro? Vai
trazer somente decepção; vai trazer angústia; vai mostrar
que estamos no Brasil, onde, por exemplo, no julgamento da
chacina da Candelária, tem-se a mídia nacional toda enfocada
em um tribunal mas, para os assaltantes do Banco Econômico
e do Banco Nac:nal - meu Deus! -, já temos a propaganda do
EXCEL, com toda a midia brasileira, tapando, com isso, os
olhos de todos os brasileiros.
Ninguém quer ver o que acontece com o trabalhador. Sequer
uma linha falando da vergonha dos 12% que o Sr. Fernando
Henrique vai falar amanhã para o pobre do trabalhador.
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Trabalhador que é sacrificado quando paga o INSS e quando é
descontado do patrão a sua parte também. Por quê? Porque os
ladrões do governo são os mesmos que são nomeados. Entra
governo honesto, sai outro governo honesto; entra outro mais
honesto ainda, e o povo continua sendo roubado. O governo do
PSDB, o do PMDB, o do PFL, o governo de quem quer que seja,
todos têm os seus ladrões embutidos nos partidos, sem
exceções, neste Pais.
O FGTS é saqueado todos os dias, nos canais das
maternidades da vida, com as obras inacabadas em todo o
Pais, como acontece com o CARDIOMINAS e com outras-obras
que, também, não têm seqüência, mas tem ladrão embutido em
todas elas.
Tapa-se o sol com a peneira, enquanto o trabalhador rural

vai receber 12% de aumento. Meu Deus, este é o Pais em que
vivemos Este é um Pais que não tem lei, não tem justiça e
quer ir para o Primeiro Mundo. Eu sei é quem vai para o
Primeiro Mundo, fica 30 ou 40 dias e volta para ajudar, quem
sabe, a espoliar o nosso trabalhador, que já é saqueado,
roubado todos os dias pelo Governo. Todos nós assistimos a
isso de olhos vendados, de ouvidos tapados e escondendo o
roubo do Nacional, do Econômico, da nossa MinasCaixa, e por
ai afora: todo o mundo roubando; todo o mundo falando que é
honesto. O último que sair, por favor, apague a luz deste
Pais. Muito obrigado.
• - Sem revisão do orador.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
1? Fase

Abertura de Inscrições
o Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avfla) - Não havendo

outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2si 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
Agropecuária - aprovação, na 32a Reunião Ordinária, dos
Requerimentos ns 1.235 e 1.236796, do Deputado Paulo Piau
(Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados Maria Olivia -
falecimento do Rev. Messias, em Lagoa da Prata; Wanderley
Ávila - falecimento do Sr. Anibal Pereira Neto, em São João
dei-Rei; e Sebastião Navarro Vieira - falecimento da Sra.
Elza Monteiro Ferreira, em Poços de Caldas (Ciente. Oficie-
se.).

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre a
constitucionalidade do Projeto de Resolução np 659/96. do
Deputado Durval Angelo, que susta os efeitos da Resolução n
7.763, de 19/12/95, da Secretaria da Educação. Incluido em
ordem do dia para os fins do art. 288 do Regimento Interno.
Sobre a mesa requerimento do Deputado Durval Angelo, em que
solicita a retirada de tramitação do projeto. A Presidência
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defere o requerimento nos termos do inciso VIII do art. 244
do Regimento Interno. Arquive-se o projeto.
Relatório da Comissão Especial para Proceder a Estudo
Comparativo da Situação das Obras de Duplicação da Rodovia
Fernão Dias, em Minas Gerais e em São Paulo. O relatório
conclui que foram executados 40% das obras de terraplenagem,
que foi concluido apenas 1km de pavimentação, além de outros
dados que menciona. Em discussão, o relatório- Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se-

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado João Batista de
Oliveira, em que solicita a inclusão em ordem do dia do
Projeto de Lei no 326/95, de sua autoria, que recebeu
parecer nas comissões. A Presidência defere o requerimento,
de conformidade com o inciso XVI do art. 244 do Regimento
Interno.
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um
por sua vez, requerimentos dos Deputados Ibrabim Jacob -
tramitação, em regime de urgência, para o Projeto de
Resolução nQ 773/96, que altera dispositivo da Resolução no
5.065, de 31/5/90; e Marcos Helênio (7) - audiência da
Comissão de Defesa do Consumidor para emitir parecer sobre
os Projetos de Lei ns 692/96, de sua autoria, que institui
a semana de defesa do consumidor na rede pública estadual de
ensino; 741/96, do Deputado Durval Angelo, que cria a
Ouvidoria de Policia do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências; e 743/96, do Deputado Gilmar Machado, que
dispõe sobre o comércio, a propaganda e o porte de arma de
fogo; e audiência da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais para emitir parecer sobre cs Projetos de Lei
ns 738/96, do Deputado Durval Angelo, que dispõe sobre
incentivo fiscal para pessoas jurídicas que empreguem
trabalhadores presos, na forma que especifica; 740/96, do
Deputado Durval Angelo, que institui o sistema de número
fechado de presos nas unidades prisionais do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências; e 742/96, do Deputado
Durval Angelo, que proíbe o porte de arma de fogo por
policiais em manifestações públicas e dá outras
providências; e 744/96, do Deputado Leonidio Bouças, que
dispõe sobre o registro estatístico dos índices de violência
e criminalidade no Estado de Minas Gerais e dá outras
providências,

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em Ig turno, do Projeto de
Resolução nQ 660/96, do Deputado Gilmar Machado, que susta
os efeitos do Decreto nQ 37.779, de 14/2/96, (alinha, entre
outras competências já delegadas ao Secretário de Estado, a
de exonerar e dispensar, por conveniência administrativa,
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servidor ocupante de cargo efetivo ou de função pública).
Incluído em ordem do dia para os fins do art. 288 do
Regimento Interno. Sobre a mesa, requerimento do Deputado
Gilmar Machado, em que solicita a retirada da tramitação do
projeto. A Presidência defere o requerimento nos termos do
inciso VIII do art. 244 do Regimento Interno. Arquive-se O
projeto.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng 156/95, do

Deputado Arnaldo Canarinho (ex-Projeto de Lei no 2.063/94),
que cria o Programa do Leite na Empresa. Incluído em ordem
do dia para os fins do art. 288 do Regimento Interno. Sobre
a mesa, requerimento do Deputado Arnaldo Canarinho,
solicitando a retirada de tramitação do projeto. A
Presidência coloca o requerimento em votação, nos termos do
art. 245 do Regimento Interno. Em votação, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.)
Aprovado. Arquive-se o projeto.
Discussão, em lo turno, do Projeto de Lei nQ 309/95, do
Deputado João Batista de Oliveira, que torna públicos os
documentos dos arquivos do Departamento de Ordem Política e
Social - DOPS -, no período compreendido entre os anos de
1964 e 1985. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo no
1, que apresenta. As Comissões de Defesa Social e de
Direitos e Garantias Fundamentais opinam pela sua aprovação
na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de
Justiça- Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo nQ 1. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como estão- (- Pausa.)
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em lQ turno, o Projeto
de Lei no 309/95 na forma do Substitutivo nQ 1. A Comissão
de Administração Pública.
Discussão, em lo turno, do Projeto de Lei no 369/95, do
Deputado Leonidio Bouças, que acrescenta dispositivo ao art.
lo da Lei ng 9.760. de 20/4/89, que concede passe livre aos
deficientes físicos e visuais no transporte coletivo
intermunicipal do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Saúde opina
pela sua aprovação com a Emenda no 1, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de
Saúde e Ação Social. 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 estão. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda no 1,
que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado, , em lo turno, o Projeto de Lei no 369/95
com a Emenda ng 1. 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 ordinária deliberativa de quinta-feira próxima, dia 2 de
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maio. ás 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 22a REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM
25 DE ABRIL DE 1996, DESTINADA À COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO

DE NASCIMENTO DO EX-GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO
Presidência do Deputado Agostinho Patrús

SUMARIO: ABERTURA - Ata - Nomeação de comissão - Composição
da Mesa - Registro de presença - Destinação da reunião -
Execução do Hino Nacional - Discurso do Deputado Antônio
Roberto - Entrega de flores - Discurso do Sr. Israel
Pinheiro Filho - Entrega de placa comemorativa - Palavras do
Sr. Presidente - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ermano
Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alvaro Antônio - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio
Roberto - Arnaldo Penna - Carlos Murta - Carlos Pimenta -
Clêuber Carneiro - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Elmo
Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Gil Pereira -
Ivo José - Jairo Ataide - João Batista de Oliveira - João
Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira - Marcelo Cecé
- Marco Régis - Maria Olivia - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Pêricles Ferreira - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Wilson Trópia.
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, a Sra. 2a-Secretária, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

Ata
- A Deputada Maria José Haueisen, 2,1-Secretária, procede á
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Nomeação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência nomeia os Deputados
Péricles Ferreira, Jairo Ataide e José Henrique para, em
comissão, introduzirem no Plenário as autoridades e os
demais convidados que se encontram no Saião Nobre.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - Convido para tomar assento á mesa os
Exmos. Srs. Dr. Arésio Dámaso, Procurador-Geral do Estado e
representante, nesta solenidade, do Sr, Eduardo Azeredo,
Governador do Estado; Deputado Federal Israel Pinheiro
Filho, Secretário de Transportes e Obras Públicas e
representante da família do homenageado; e Desembargador
Paulo Tinõco, 1Q-Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado e representante do Presidente deste, Desembargador



Monteiro de Barros; a lima. Sra. Coracy Uchôa Pinheiro,
viúva do nosso Governador Israel Pinheiro; o limo. Sr. Pio
Canedo, ex-vice-Governador do Estado, e os Exmos. Srs.
Aluisio Pimenta, Reitor da UEMG; Senador Arlindo Porto e
Francisco José Schettino, Presidente da CVRD.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - Permitam-me citar os nomes de algumas
das autoridades presentes em nosso Plenário: Exmos. Srs.
Deputados Federais Eliseu Rezende e Armando Costa; Exma.
Sra. Profa. Berenice Menegale, Secretária da Cultura; Exmos.
Sr$ Deputados Bené Guedes e Mauro Lobo, Secretários de
Recursos Minerais e de Ciência e Tecnologia,
respectivamente; Santos Moreira, Secretário da Segurança
Pública; Alvaro Azeredo e Jairo Magalhães, Secretários
Adjuntos da Casa Civil e da Justiça, respectivamente; e Dr
Angelo Oswaldo, Prefeito Municipal de Ouro Preto; limos.
Srs Herbert Sardinha Pinto, Secretário-Geral do Instituto
Histórico e Geográfico de Minas Gerais e representante
daquele sodalício; Murilo Badarô, ex-Senador; Bias Fortes,
Pauiino Cícero, Délson Scarano e João Paulo Pires
Vasconcelos, ex-Deputados Federais, e João Ferraz, ex-
Presidente desta Casa; Exmo. Sr. Celso Furtado, Secretário
Adjunto de Transportes e Obras Públicas; limo. Sr. Rodrigo
Otávio Coutinho Filho, Presidente da Sociedade Mineira de
Engenheiros Estão presentes, ainda, vários ex-Deputados
Estaduais, ex-companheiros que aqui vêm, nesta noite de
festa, para homenagear o nosso inesquecível Israel Pinheiro

Destinação da Reunião
o Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a comemorar o
centenário de nascimento do nosso ex-Governador Israel
Pinheiro. Convido os presentes a ouvir o -tino Nacional.
- Ouve-se o Hino Nacional.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio

Roberto, autor do requerimento que suscitou a realização da
presente reunião -
0 Deputado Antônio Roberto - Exmo. Sr. Deputado Agostinho
PatrCis, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais; Exmo Sr. Arésio Dâmaso, Procurador-Geral do
Estado de Minas Gerais, representando o nosso ilustre
Governador Eduardo Azeredo; Exmo. Sr. Deputado Israel
Pinheiro Filho, Secretário de Estado de Transportes e Obras
Públicas, representando a família do homenageado; Exmo.
Desembargador Paulo Tinoco, lo-Vice-Presidente do Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais, representando o
Presidente, Desembargador Monteiro de Barros; Exma. Sra
Coracy Uchôa Pinheiro, viúva do nosso homenageado; Exmo. Dr.
Pio Canedo, ex-Governador do Estado de Minas Gerais; Exmo.
Prof. Aluisio Pimenta, Reitor da UEMG; Exmo. Dr. Francisco
José Schettino, Presidente da Companhia Vaie do Rio Doce;
Exmo Sr-Senador Arlipdo Porto; Srs. Deputados; Sras
Deputadas; meus senhores; minhas senhoras; representantes da
imprensa; com a autenticidade e a modéstia que certamente
coadunam com a personalidade de nosso homenageado, devo
confessar que sempre fui admirador ïnconteste de Israel
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Pinheiro, nas só agora, pesquisando a fundo sua obra, é que
me conscientizei integralmente da contribuição colossal que
esse mineiro de Caeté deu a nosso Pais.
Na realidade, todos conhecemos a obra de Israel Pinheiro

como político, administrador e empresário. Creio, porém, que
nem todos sabemos em detalhe como esse ilustre brasileiro,
que completaria agora 100 anos se entre nós estivesse,
desenvolveu trabalho produtivo e intensissirno em prol da
Nação brasileira, ao longo de várias décadas da história
republicana.
Discorrer sobre Israel Pinheiro é experiência que enobrece
e frutifica, porque sua vida foi precisa e uniforme
demonstração de nobreza, como sinônimo de integridade e
grandeza de coração e de frutificação, se analisarmos sua
formidável presença no processo desenvolvimentista
brasileiro.
Sou de parecer que, antes de passar ao histórico dessa
existência tão rica e tão positiva, devemos procurar
entender sua formação, sua personalidade, seu pensamento E
o que tentarei fazer, embora com o risco natural de cometer
lacunas e omissões, em se tratando de uma figura realmente
extraordinária.
Dois vultos influíram decisivamente na formação de Israel

seu pai, o Presidente do Estado, João Pinheiro da Silva, e
São João Bosco, o bem-aventurado piemontês que velava pelos
pobres, pelos oprimidos e pelas crianças.
Do progenitor, Israel Pinheiro herdou, entre outros,

exemplo de honorabilidade raramente visto na vida pública
brasileira. Sem muito nos estender, lembraremos apenas que,
após a construção de Brasilia, o então Presidente Jânio
Quadros instaurou comissão de inquérito para apurar
pretensas irregularidades que teriam sido cometidas por
Israel, à frente da NOVACAP, a Companhia Urbanizadora da
nova Capital. A conclusão foi a absoluta lisura com que se
conduziu o administrador, mesmo manuseando recursos
financeiros de tamanha monta. Israel Pinheiro, como seu pai,
morreu materialmente pobre, mas deixou como patrimônio um
nome digno, uma obra realizada, uma legião de amigos e um
lugar na história.
De São João Bosco assimilou ele a preocupação com os menos

favorecidos, e sua ação, direcionada ao progresso, tinha por
escopo, exatamente, dar oportunidade àquela multidão de
brasileiros que viviam à margem do progresso. Em Caeté, no
principio de sua vida pública, já constatava ele:
"Impressionou-me, desde logo, na minha mocidade, o contraste
da imensa riqueza potencial que nos cercava com a extrema
penúria da população que ali trabalhava." Diria eu que é uma
constatação, lamentavelmente, ainda hoje, válida, de uma
realidade injusta que levou a poetisa Cecilia Meireles, em
sua obra "0 Romanceiro da Inconfidência', a chamar nossa
terra de "Minas Enganosas": ".. é a natureza agressivamente
rica opondo-se à pobreza e à desesperança do homem."
Acreditava Israel, por outro lado, ter sido Dom Bosco quem

tornou possível a construção de Brasília, ao ter, em sonho.
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visão profética da civilização que se implantaria no
Planalto Central. Por essa razão, fez construir a Ermida de
Dom Bosco no ponto mais elevado da Capital, como a olhar
pela cidade que o Santo antevira quase um século antes. Por
feliz coincidência, quando assumiu o Governo de Minas, o fez
em um 31 de janeiro, dia consagrado ao fundador da Ordem
Sal es i ana -
No pensamento político de Israel nota-se também a
influência de João Pinheiro. Sem ter vocação para conchavos
e maquinações, julgava ser necessário, antes de tudo,
separar as questões políticas das questões econômicas,
eterna contenda dos homens e dos partidos, no dizer de seu
pai. Mais adiante, explicando o que considerava ser o
"espirito de Brasília", aclarava representar tudo o que se
antepunha ao derrotismo sistemático, á esterilidade do
negativismo e á incapacidade dos que encaravam o futuro
adiando obras inadiáveis.
Era sua convicção, outrossim, que as revoluções são

eficientes para destruir o velho, mas nem sempre se mantêm
no rumo da construção do novo, e muitas vezes limitam-se a
copiar o que há de pior no regime antigo.
Sua ação política, para sintetizar, era toda direcionada ao
entendimento, à coexistência partidária, em favor do
superior interesse da população. Prova disso é o chamado
critério do majoritário: fez prevalecer, quando Governador
de Minas, a política de dar ã corrente majoritária em cada
região prioridade no preenchimento dos cargos. Trata-se,
realmente, de verdadeira obra-prima da engenharia política.
Não se permitia, entretanto, dominar pelo idealismo
utópico, e sua atitude no Governo de Minas, filiando-se à
ARENA e procurando conciliar, com dignidade, os interesses
de nosso Estado com o obscuro autoritarismo que emanava do
Governo central, comprova que tinha também os pés bem
fincados no chão, falava-lhe sempre mais alto o bem-estar de
nossa gente.
A pcsonalidade de Israel P-.rneiro nos chega, as vezes,

como de um homem rigoroso, duro com os duros, inflexível com
os inflexíveis. Justificava ele, em certa ocasião, que isso
era porque, como general de batalha, devia eventualmente
vestir couraça compacta e pesada, sufocando sentimentos
pessoais, resistindo aos ataques e ofensas, relegando-os em
beneficio da finalidade exclusiva.
Essa couraça, cumpre notar, escondia temperamento ameno,
personalidade dotada de inegável senso de humor. Nos anos
trinta, em Belo Horizonte, já a ele se referia o cronista
Rubem Braga como uma das pessoas mais amáveis de Minas,
dessa Minas que era o "Pais dos Homens Amáveis".
De seu senso de humor, que o fazia sorrir em situações
extremas e a não esperar demais dos semelhantes, ficaram-
nos, pelo menos, dois episódios que vale a pena relembrar.
Certa feita, quando se acendiam em Brasilia os refletores
para escrutinar sua gestão à frente da NOVACAP. deparou
Israel com Carlos Lacerda, que, com sua costumeira e
brilhante contundência, lhe disse que tinha havido roubos na
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construção da cidade. Israel concordou, ponderando que
roubos podem ocorrer até dentro da casa de cada um, quanto
mais em obra tão gigantesca que ele, Israel, não podia
humanamente acompanhar nas mínimas filigranas. Lacerda então
contrapõs que, em sua casa, sua empregada não roubava, ao
que Israel mineiramente obtemperou: 'Não deixe então que a
Coracy saiba disso, porque senão ela vai correndo tirar-lhe
a empregada
Em outra ocasião, durante seu mandato como primeiro

executivo de Minas, lutando contra o pauperismo de recursos
que lhe impunha o regime militar e lhe dificultava cumprir
seu programa de governo, recebeu a visita do compositor
Chico Buarque de Holanda, autor da melodia 'A Banda". Chico
lhe perguntou, maliciosamente, O Que havia acontecido com o
"ritmo de Brasilia", que não se notava na administração do
Estado. E Israel lhe respondeu: "E, meu filho, o ritmo de
Brasilia por enquanto está vendo a banda passar!"
Era assim Israel, rigido no trato com empreiteiros e

fornecedores da administração pública, maleável com o
candango humilde, preocupado com os desfavorecidos,
visionário no sonho de tornar o Brasil grande,
realisticamente pragmático quando punha mãos à obra, cultor
da amenidade e dos dons do espirito. Dentro desses
parâmetros, edificou uma carreira que é motivo de legitimo
orgulho para os mineiros.
Do nascimento de Israel, sabemos que foi naquele 4 de

janeiro de 1896, na Chácara do Tinoco, em Caeté, filho do
futuro Presidente do Estado Dr. João Pinheiro da Silva e de
Dona Helena de Barros Pinheiro, de ilustre ascendência
paulista.
Aos dez anos Israel perde o pai, então no exercício do
segundo mandato de Presidente do Estado, e muda-se para
Friburgo, onde completa os estudos secundários com os padres
jesuítas.
Voltando á província natal, ingressa na Escola de Minas de

Ouro Preto, onde se diploma, em primeiro lugar, na turma de
1919, O Que lhe vale como prêmio uma viagem de estudos á
Europa.
De retorno ao Brasil, estabelece-se em Caeté, no comando da
indústria cerâmica da família e desenvolve atividade
política, na qualidade de Vereador, Presidente da Câmara
Municipal e Agente Executivo, como se denominava então o
Prefeito.
Em 1931, após a revolução ocorrida no ano anterior, é

chamado a integrar o Conselho Consultivo do Estado, passando
em seguida a ocupar a pasta da Agricultura, Viação e Obras
Públicas. Em sua gestão, implantam-se a Cidade Industrial de
Contagem, a Feira Permanente de Amostras, a Rádio
Inconfidência, a Fazenda-Escola de Florestal, a Escola
Superior de Veterinária, o Instituto Biológico, para citar
algumas de suas realizações.
Já em 1941, inspira a criação da Companhia Vale do Rio
Doce, da qual vem a ser o primeiro Presidente, e em 1946
elege-se, pelo PSD, à Assembléia Federal Constituinte, que
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assinala o fim do Estado Novo. Caminhando para o segundo
mandato, em 1950, é autor da proposta de emenda
constitucional para mudança da Capital para o interior do
Pais. A proposição, aprovada e incluída nas Disposições
Transitórias da Carta Magna, estava em coerência com a firme
convicção de Israel de que a interiorização era a chave para
abrir a todo o Brasil as portas da modernidade e do
progresso-
Não é, portanto, por mera coincidência Que Israel, em sua

terceira legislatura na Câmara, recebe em 1954 do Presidente
Juscelino Kubitschek a incumbência de presidir a NOVACAP. a
Companhia Urbanizadora da Nova Capital, cuja construção
logra concluir em 1959, tornando-se então o primeiro
Prefeito da cidade.
Regressando finalmente ás origens, Israel é eleito em 1965

Governador de Minas Gerais, naquele que veio a ser o último
pleito direto enquanto durou o período de exceção.
De biografia tão plena de realizações, basta destacar a
atuação do biografado na construção de Brasilia e á frente
do Palácio da Liberdade, para que nos convençamos da obra
monumental desse mineiro incomum.
Ao ser investido na hercúlea responsabilidade de construir
a nova Capital, Israel sintetizou seu convencimento sobre a
validade da obra ao declarar: "Volto ao interior para
procurar implantar bem no centro do Pais, e bem profundas,
as raizes da nova civilização brasileira."
Foi assim pensando que se sobrepôs a dificuldades
inimagináveis, erigindo a cidade em pouco mais de três anos
e entregando a chave simbólica ao Presidente Kubitschek em
20 de abril de 1960.
Quanto á passagem pelo Governo de Minas, seria de se
esperar que ele, já no outono da vida, esmorecesse ante os
obstáculos aparentemente intransponíveis que se lhe
apresentavam. Mas não esmoreceu, fiel que foi á sua
afirmação, no discurso de posse, de que nenhuma honra era
mais insigne, nenhuma ambição mais legitima, do que a de
governar o Estado em que nascera.
Hostilizado pelo regime de exceção, que muito de propósito
lhe provocava o depauperamento das finanças mineiras e lhe
obstava desenvolver sua obra administrativa, ainda assim fez
governo dos mais profícuos de que se tem noticia em Minas
Gerais. São dessa época a criação da CODEVALE, do Plano
Qüinqüenal da CEMIG, da Fundação do FRIGONORTE, da
FRIMUSA e da FRIMISA, do Conselho Estadual de
Desenvolvimento, da RURALMINAS, do Pacto Florestal e da
regulamentação do BDMG, para dar alguns exemplos.
Capitulo especial merece a implantação da FIAT em nosso
Estado. Israel sempre sonhou em integrar Minas ao pólo
automobilístico e viabilizou em seu Governo as condições e
pressupostos que permitiram a seu sucessor, o Dr. Rondon
Pacheco, concretizar o magno projeto.
Democrata genuino, se procurava conviver com o poder
central para não prejudicar o povo mineiro, no fundo nunca
aceitou o sistema então vigente, e evidência disso é seu
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pronunciamento, feito em Ouro Preto, em 21 de abril de 1966,
clássico modelo de sutil firmeza: 'Hoje corno ontem, somos um
povo faminto de futuro, e só o conquistaremos na medida em
que realizarmos a aspiração de Tiradentes: a conciliação da
República com a liberdade ou, em nossos dias, a conciliação
da liberdade com a autoridade."
Como chefe da família, não desmereceu a excelência
demonstrada na vida pública. Aquinhoou-lhe a fortuna com uma
companheira à altura, Dona Coracy uchôa, com quem se casou
em 1926. De Dona Coracy, o mínimo que se pode dizer é da
inabalável lealdade ao marido e à família, e da
personalidade honesta e franca. Essa honestidade e essa
franqueza ficaram patentes, aliás, naquela ocasião em que
ela interpelou o Presidente Castelo Branco, formulando-lhe a
pergunta que a maioria dos brasileiros queria, mas receava
fazer: "Presidente, por que cassaram Juscelino, se o Governo
nada tem contra ele?" Castelo, surpreso ante tamanho
destemor, procurou justificar-se, dizendo que fora obrigado
a ceder a injunções. Cresceu-lhe, no entanto, a admiração
por essa brava patrícia, legitima continuadora das tradições
de Bárbara Heliodora e Manha de Dirceu.
Da feliz união com Dona Coracy, nasceram os filhos Maria
Ignês, Maria Regina, Helena, João, Israel, Coracy, Maria
Eliza, Octávio e Maria Amélia, nove ao todo. Todos têm-se
sobressaído, fazendo jus aos progenitores. A eles pedirei
permissão para destacar o irmão Israel, o nosso Israelzinho,
que abraçou a vida pública com o idealismo, o amor á
democracia, o empenho na defesa das causas justas de que seu
pai e seu avó ilustres lhe deram exemplo.
Peço vênia para terminar este pronunciamento transcrevendo
trecho da saudação de despedida de Israel Pinheiro, ao
término de seu mandato na governança de Minas Gerais. Disse
ele: 'As tremendas dificuldades da época presente não nos
devem conduzir ã descrença no futuro do Brasil nem permitir
que os desenganos e insucessos levem o Pais á indiferença".
Está ai belissima lição, cheia de atualidade, Que nos lega
o grande estadista. Combatendo a escassez de idéias
construtivas, o fisiologismo, o imediatismo, o
enfraquecimento do caráter, todos esses males que hoje nos
afligem, estaremos caminhando para o Brasil grande. E
Israel, de onde está, em companhia de João Pinheiro, de Dom
Bosco, de Juscelino Kubitschek, do candango-mor Bernardo
Sayão, estará risonhamente nos aplaudindo.
Termino, manifestando meu comovido agradecimento a todos os
presentes. Muito obrigado.

Entrega de Flores
O Deputado Antônio Roberto - Gostaria, nesta oportunidade,

na ausência de D. Heloisa Azeredo, Primeira-Dama do Estado,
que não pôde comparecer, pedir a Conceição, minha esposa,
que faça a entrega de uma "corbeilhe" de flores a O. Coracy,
como sinal da grande admiração do povo mineiro para com ela.
- Procede-se à entrega da "corbeille'.
o Sr. Presidente - Passo a palavra ao ilustre Secretário
Israel Pinheiro Filho, filho do nosso homenageado.
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O Sr. Israel Pinheiro Filho - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, ilustres convidados que nos dão a honra de sua
presença nesta solenidade em homenagem ao centenário de meu
pai, eu gostaria de saudar a minha mãe, em nome de todas as
autoridades presentes. Essa é uma homenagem que faço a ela,
por sua extraordinária coragem e capacidade, companheira que
foi de meu pai, Israel Pinheiro.
A homenagem que, hoje, o povo mineiro, através de seus
ilustres representantes, presta à figura, à memória, de
Israel Pinheiro tem singulares coincidências. Em primeiro
lugar, agradeço ao Deputado Antônio Roberto pela lembrança;
agradeço-lhe por suas palavras generosas. Considero
extremamente oportuno ou coincidente que a hora em que
Minas, o Brasil e, sobretudo, Brasilia homenageiam Israel
Pinheiro seja a hora de repensarmos o Brasil; nosso Brasil
pelo qual ele lutou, sonhou, batalhou e se dedicou por toda
a sua vida. Do inicio ao fim, ele foi um homem público,
exclusivamente político; mais político do que engenheiro;
engenheiro político que ajudou a construir este Brasil.
Estamos atravessando um momento em que a Nação brasileira

está-se separando do Estado; a Nação, que é o povo, que tem
um destino, tem um rumo, tem uma tradição e tem um objetivo,
afasta-se do Estado Brasileiro, que é o Governo. Estamos nos
divorciando do Governo do Estado, e é preciso um
reajustamento; é preciso um acoplamento entre a Nação, nas
suas aspirações, na sua vontade nacional, e o Estado
brasileiro que não cumpre, que falha em seu papel de
ordenar, de disciplinar e, sobretudo, de desenvolver a Nação
brasileira.
O Estado foi criado em épocas medievais, a pedido do rei,
do monarca, do absolutista. Criou-se o parlamento; criou-se
a Câmara dos Lordes (a Câmara dos Deputados, simbolicamente
comparando), que foi, ao longo do tempo, tornando-se
responsável pelo gerenciamento dos negócios públicos,
responsável pelos impostos que eram cobrados do povo e, com
a Monarquia Parlamentarista, isso se delineou muito bem no
século XIX.
Quando veio a independência americana, os americanos
copiaram o sistema monárquico, através do presidencialismo.
Criaram a figura monárquica do Presidente da República, mas
tiveram a cautela, que o Brasil não teve, de criar um
sistema eleitoral que levou ao bipartidarismo. Ora, a
existência do bipartidarismo permite um controle razoável da
situação do Estado americano, onde forças majoritárias se
contrapõem às forças minoritárias da oposição-
0 Brasil, infelizmente, em sua independência, em 1822,

criou a monarquia parlamentarista que, àquela época, também
permitia o bipartidarismo: os conservadores e os moderados
Mas, infelizmente, eu diria, por simbolismo, por afinidade,
por identidade com a República dos Estados Unidos da
América, os republicanos históricas do Brasil, (dos quais
cito João Pinheiro, que manteve um contato permanente com o
Presidente americano Theodore Roosevelt), implantaram, no
Brasil, a República Presidencialista, mas sem o cuidado de
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implantar um sistema eleitoral Que pudesse preservar o
funcionamento razoável, racional e lógico do sistema
presidencial de Governo.
A que assistimos hoje? Assistimos ao Brasil em crise, O
Presidente da República não consegue fazer uma maioria
parlamentar e o Brasil vai levando, aos trancos e barrancos,
esse Governo. A Nação, perplexa, assiste ao deterioramento
da classe política; os Deputados não conseguem conceber um
espirito de união a favor da causa maior do País; os
governantes preocupam-se muito mais com interesses menores
do que com a reconstrução ou, como dizia Israel Pinheiro,
com a construção desta pátria comum.
E por isso que digo que este é um momento de reflexão,
lembrando a imagem de Israel Pinheiro, lembrando das suas
utopias, do seu sonho e das suas dedicações para partir de
Minas - porque sempre foi de Minas que partiu a voz de
protesto - o grito de angústia, para que possamos mudar o
Estado brasileiro, para que possamos ver a conciliação,
novamente, da Nação com o Estado, para que possamos explorar
as nossas riquezas, transformar este Brasil na grande
potência que todos nós sonhamos.
A homenagem a Israel Pinheiro é oportuna, como é oportuno
lembrar o seu pensamento. Para não tomar muito tempo desta
seleta platéia, eu vou falar apenas de seu momento como
Governador de Minas. Quanto sofrimento, quanta angústia!
Indicado pelo partido político, é obrigado a assumir o
Governo. Eu estava ao seu lado, quando foi convocado pelo
Presidente Castelo Branco, que anunciou a extinção dos
partidos políticos e incumbiu-o de organizar o novo partido
oficial de Minas. Ele me disse 'Meu filho, o nosso PSD
acabou. Tenho, agora, como imposição e obrigação, que
assumir o Governo de Minas. E essa é a tarefa maior da minha
vida, porque espero completar a obra de João Pinheiro, que,
falecido no segundo ano de seu mandato como Governador, não
pôde colocar em prática tudo que se delineava na grande obra
que deixou em seus pensamentos políticos". Assumiu, com
sacrifício, montou o partido. Mas como foi dificil! Lembro-
me bem: eu, seu filho, Deputado Federal, o chefe dos
eleitores, e o povo cobrando o apoio que meu pai dava aos
adversários de ontem. Não poderia haver maior sofrimento. E
ele, pacificamente, dizia: 'Meu filho, tenha paciência,
fazemos isso para o bem do Brasil, não podemos enfrentar
forças maiores, temos que ter paciência'. E foi "levando o
barco".
Eu diria que essa tarefa política foi a maior de sua vida.
Lembro a alegria que ele teve em construir a CVRD: o sonho
de planejamento econômico e de desenvolvimento do Noroeste
de Minas e sua paixão pela agricultura; nenhuma das tarefas
políticas ai envolvidas foi maior que aquela.
Quanto á agricultura, ele dizia que, se ela não fosse
capitalizada, o Brasil não seria uma nação industrializada,
pois somente através do desenvolvimento agrícola é que
alcançaríamos o industrial. Lembro, ainda, sua batalha pela
participação de capital e técnicas estrangeiras nas empresas
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nacionais e pela implantação da PETROBRÁS, mas com a
participação de capital de risco, capital estrangeiro, pois
achava que o Brasil não tinha capital, nem a técnica
suficiente para desbravar este solo imenso a fim de
encontrar o petróleo necessário. Recordo sua luta pela
interiorização do desenvolvimento, sua batalha em Brasília.
Na Assembléia Nacional Constituinte, ele havia lutado pela
implantação da Capital não no local onde se encontra, mas no
Triângulo. O Presidente Eurico Gaspar Outra assumiu com ele
o compromisso de que, se fosse aprovada por aquela
Assembléia a localização no Triângulo, no retângulo de
Tupaciguara, ele mudaria a Capital, porque as condições de
infra-estrutura eram muito mais favoráveis que no planalto
Central. Ele perdeu a batalha por oito votos e, mais tárde,
quando convidado pelo Presidente Juscelino para dirigir a
ccstrução de Brasilia, me disse: "que felicidade, meu
f no, eu perdi aquela batalha, e, agora, estamos
construindo aqui, num lugar muito mais importante para
Minas". A grande batalha de Israel Pinheiro pela mudança da
Capital tinha a finalidade de puxar o progresso, trazendo-o
de São Paulo, através de Minas Gerais, para chegar ao
planalto Central. Essa era a sua estratégia política, a
interiorização do desenvolvimento. Se isso não acontecesse,
Minas Gerais nunca se situaria como um grande pólo de
desenvolvimento.
Nenhuma dessas batalhas maravilhosas foi a maior de todas.
Sua grande batalha e sua grande alegria foi governar Minas
Gerais e planificá-la.
Ele ficou triste quando assumiu o Governo e tomou
conhecimento da realidade econômica do nosso Estado. Minas
ocupava a quinta posição na economia brasileira. Ele não
aceitava essa situação e fez um relato dramático ao Governo
Federal sobre a necessidade de o Estado retomar os
investimentos e atingir a posição histórica de segundo lugar
na economia brasileira, na qual novamente se encontra.
Valeu-se do planejamento económico, que o entusiasmava, e do
apoio de seus amigos políticos, q ue sacrificaram seu projeto
pessoal pelo bem e pela integração da política mineira. Vejo
muitos deles, aqui, e os parabenizo. A homenagem que presto
a Israel Pinheiro é estendida aos companheiros daquela época
que souberam entendê-lo e compreender sua grande batalha
política.
Gostaria de ler o evangelho político de João Pinheiro,

definindo a política. Israel tinha esse evangelho transcrito
em um pergaminho e emoldurado num quadro que o acompanhou
nos diversos gabinetes de trabalho que ocupou ao longo de
sua vida. Vou lê-lo como homenagem aos dois, porque o
pensamento de um reflete o do outro. E um só pensamento. Os
dois possuíam o mesmo desejo de trabalhar pelo bem comum, de
praticar política em seu sentido mais elevado, de construir
Minas e enriquecer o Pais, trazendo a paz política e o
progresso social.
Israel Pinheiro só pensava nessa doutrina, nesse dogma. Ao
ler a sua definição de política, gostaria de agradecer mais
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uma vez a homenagem da Assembléia de Minas e as palavras do
nosso querido Deputado Antônio Roberto. Dizia João Pinheiro:
( Lê:)
*4 Política há de ser sempre a eterna contenda dos homens

e dos partidos, com seus dias de vitória e de reveses, na
qual há lugar para todas as dedicações e todos os
infortúnios.
Nela nenhuma posição é má, desde que seja assumida com
honra e mantida com desinteresse, nela a própria perseguição
costuma ser a sagração de um merecimento passado ou o sinal
de uma grandeza futura. -
Mas o que está acima de todos os partidos, superior a todas
as lutas, independente do tempo, fora do alcance das paixões
- é a pureza de consciência do combatente, o seu
desinteresse na pugna, o desprezo do perigo não temido e, às
vezes, heroicamente procurado, é, numa palavra, a
integridade moral.
Esse era o evangelho de João Pinheiro. Ao encerrar as
minhas palavras, quero prestar minhas homenagens ao
companheiro de Israel Pinheiro no Governo de Minas, nosso
querido Dr. Pio Canedo, porque ele sofreu tanto quanto
Israel naquela pacificação da política mineira. Como filho e
como testemunha, quero dizer que Israel Pinheiro cumpriu
integralmente o desiderato, a vontade de seu pai, João
Pinheiro, ao longo de toda a sua vida pública. Muito
obrigado e felicidades a todos vocês.

Entrega de Placa Comemorativa
O Sr. Presidente - Esta Presidência tem o prazer de
entregar à Sra. Coracy Iichôa Pinheiro uma placa, como
homenagem desta Assembléia, no momento em que comemoramos o
centenário de nascimento do ex-Governador Israel Pinheiro
Filho, com os seguintes dizeres: 'A família ao Dr. Israel
Pinheiro da Silva, a homenagem da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, no centenário do nascimento do ilustre homem
público, que gravou na história de Minas e do Brasil o
exemplo de probidade e de exercício ético de poder político.
Seu espírito patriótico, sua capacidade realizadora e sua
visão de futuro inscrevem seu nome na memória da nação
brasileira".
- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Presidente
Há várias formas de entrar para a história. Há homens que
se celebrizam pelo empenho determinado e consciente no
sentido de se promover, para recolherem os frutos da
notoriedade. E nem sempre se pautam pelos reclamos da melhor
ética.
Outros consagram-se pelo simples fato de estar ali, naquele
ponto do tempo e do espaço, fazendo fulgir naturalmente as
virtudes que os distinguem dos demais. Seu sucesso, longe da
gratuidade dos acontecimentos fortuitos, é a decorrência
inelutável de sua condição humana diferenciada. São pessoas
fadadas á glória.
Uma estirpe da raça humana, contudo, fica na memória de sua
gente pelos longos e árduos caminhos percorridos, avessa à
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ambição estéril, aos casuismos, às concessões em troca de
favorecimentos. Os personagens que a representam constroem
sua trajetória com trabalho e perseverança. Edificam-se na
crença inabalável em princípios e sonhos. Eles não têm
pressa- Têm compromissos.
Estamos celebrando hoje a lembrança de um dos homens
públicos mais lúcidos do nosso tempo. Desses que, por
estarem á frente de sua época e por não abrirem mão de suas
convicções, só ganham o devido reconhecimento depois de
concluída sua obra.
Nada mais justo e oportuno do que, no centenário de seu
nascimento, resgatar a grandeza de Israel Pinheiro.
Entre suas muitas virtudes como ser humano, empresário e,
especialmente, político, gostaríamos de nos deter em uma,
que foi marcante em sua vida: a de pensar no futuro, de
traçar planos consistentes e de efeitos duradouros, de
entender o exercício da política não como indutor de ações
imediatistas, mas como semente para o desenvolvimento e o
bem-estar coletivo.
Suas posições administrativas e econômicas, revistas hoje,
têm uma surpreendente atualidade, e as soluções que propunha
ainda se afirmam como plenamente adequadas à realidade em
que estamos vivendo-
Já na década de 30, como Secretário de Agricultura. Viação

e Obras Públicas de Minas Gerais, defendia a modernização
económica do Estado, a criação de um pólo irradiador das
atividades industriais, o estimulo à agroindústria, como
forma de melhor aproveitamento do nosso potencial agrícola,
e a formação de centros de pesquisa vinculados ao setor.
Foi de sua autoria, nessa época, o primeiro plano de

desenvolvimento econômico integrado e abrangente que se fez
em Minas.
Em sua missão de construir Brasilia, como Presidente da
Companhia Urbanizadora da Nova Capital, colocou em prática
sua clarividência e sua obstinação nos projetos em que
acreditava. Naquele árido deserto do planalto central,
plantaria, sob pressões de uma implacável oposição política,
os alicerces de uma mova civilização para o Pais, mais
próxima das carências e- das demandas das regiões
inter i oranas.
Era uni sonho que acalentava desde os tempos de estudante e
pelo qual batalhou durante os dez anos de sua atuação na
Câmara dos Deputados.
A convocação para essa tarefa veio de outro grande pioneiro
deste Pais, de um estadista que pensava grande,, que divisava
o futuro, que transpunha as barreiras q ue fossem necessárias
para que o Brasil atingisse o progresso e a modernidade: o
Presidente Juscelino Kubitschek.
Brasilia, a "Capital da esperança", com a chamou o então
Ministro da Cultura da França, André Malraux, só podia ser
mesmo obra de espíritos abertos e arrojados, que transformam
em realidade o que para muitos não passa de utopia. Foi
compreendendo essa dimensão que o escritor Otto Lara Resende
definiu a nova Capital como "produto de uma conjugação rara
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de quatro loucuras: Juscelino, Israel, Niemeyer e Lúcio
Costa". Sublime loucura, reconheceria depois a nação
brasileira.
A antevisão do futuro, a lucidez e a determinação também

marcaram a gestão de Israel Pinheiro no Governo de Minas, na
década de 60. Mesmo enfrentando a atrofia das finanças do
Estado, em decorrência das restrições impostas pelo regime
militar que se instalara no Pais, ele deixou para o povo
mineiro uma estrutura administrativa e económica que
alavancaria pelas próximas décadas o seu desenvolvimento.
Para citar apenas algumas de suas realizações,. ele
revolucionou o sistema de arrecadação de recursos pela
máquina do Estado; criou um amplo sistema estadual de
planejamento; implantou mecanismos de atração de
investimentos, incluindo a politica de incentivos fiscais,
que possibilitou a vinda de grandes empreendimentos para o
nosso território.
Impulsionou o desenvolvimento integrado das atividades

agricolas, instituiu órgãos de fomento para a região
Nordeste e para a área mineira do Polígono das Secas,
promoveu a instalação de conglomerados industriais em
diversos pólos regionais do Estado; fortaleceu o turismo,
quase triplicou o número de localidades providas de energia
elétrica da CEMIG; colocou em prática um intenso programa de
asfaltamento de rodovias.
Foi ainda em seu governo que se criaram instituições

fundamentais para o planejamento estadual, como o Instituto
de Desenvolvimento Industrial - INDI - e a Fundação João
Pinheiro, e se deu nova dimensão ao BDMG. Não foi por acaso
que economistas dessa instituição elaboraram, na época, o
histórico "Diagnóstico da Economia Mineira", referência
obrigatória para as ações de sucessivos Governos do Estado.
Como se pode ver, Israel Pinheiro administrava com os olhos
no futuro e uma inarredável firmeza de propósitos. Esse
espirito, que sempre o acompanhou, ele já o expressara com
clareza quando o Brasil, pouco depois do suicidio de Getúlio
Vargas, parecia mergulhado em profunda crise.
"E necessário - disse, em marcante pronunciamento - traçar

um rumo e saber segui-]o, contra todos os obstáculos . . . Na
vida politica, como na vida administrativa, precisamos, mais
do que nunca, de decisão ... Não faz mal que essa louvável
qualidade do destemor venha temperada com uma ponta de
audácia. 0 Brasil precisa de homens audazes. Precisa de
pioneiros, de homens que não se percam eternamente em
questiúnculas secundárias.
As palavras e o exemplo de Israel Pinheiro nos fazem
refletir, sob a luz de seu espirito público, sobre o grave
momento pelo qual o País está passando. Um momento em Que,
para promover 'os ajustes necessários a um desenvolvimento
sólido e duradouro, precisamos, mais do que nunca, de
lucidez e coragem.
E nora - diria o ilustre coestaduano - de implementar
projetos consistentes, em lugar de arranjos paliativos; de
substituir os interesses de grupos pela responsabilidade
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social de encarar de frente as decisões que devem ser
tomadas; e, acima de tudo, colocar o coração a serviço de um
Brasil mais próspero, mais pujante e mais justo.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da presente reunião.
a Presidência agradece ao Dr. Israel Pinheiro Filho, à D.
Coracy, às demais autoridades, aos convidados e aos amigos
do nosso ex-Governador Israel Pinheiro pelo comparecimento,
convocando os Deputados para a ordinária de debates de
amanhã, dia 26, às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 99g REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 25 DE ABRIL DE 1996

Presidência do Deputado Agostinho Patrús
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): 2a Fase: Discussão e votação de
proposições; Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei n
270/95; discurso do Deputado Carlos Pimenta; votação do
projeto, salvo emendas e subemenda; aprovação; votação das
Emendas ns 1 a 4 e da Subemenda nQ 1 à Emenda np 5;
aprovação - Votação, em lg turno, do Projeto de Lei n
727/96; votação do Substitutivo ng 1, salvo emenda;
aprovação; prejudicialidade da Emenda nQ 1; votação da
Emenda nQ 2; rejeição - Discussão, em lo turno, do Projeto
de Lei no 263/95; aprovação - Discussão, em 2Q turno, do
Projeto de Lei no 684/96; aprovação - Discussão, em 2g
turno, do Projeto de Lei nQ 700/96; aprovação na forma do
vencido em lg turno - Discussão, em 2g turno, do Projeto de
Lei nQ 701/96; encerramento da discussão; votação do
projeto, salvo emendas; aprovação na forma do vencido em lQ
turno; votação das Emendas ngs 1 a 5; aprovação; verificação
de votação; anulação da votação: suspensão e reabertura da
reunião; renovação da votação das Emendas ns 1 a 5;
aprovação - Discussão, em 2o turno, do Projeto de Lei nQ
726/96; aprovação - Discussão, em 2g turno, do Projeto de
Lei ng 728/96; aprovação na forma do vencido em lg turno -
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei Complementar n
15/96; aprovação - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados;
Agostinho Patrús - Wander1e Ávila - Sebastião Navarro

Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José Naueisen - Ibrahin Jacob
- Ermano Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso -
Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Silac Pinto - Bonifácio
Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Cléuber Carneiro -
Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Durval Ang€ - 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 - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José
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Braga - José Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira -
Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé -
Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio - Marco Régis - Maria
Olivia - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcel los - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão
Pedro Toledo - Toninho Zeitune - 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. 2g-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE
Ata

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

2g PARTE (ORDEM DO DIA)
aa Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, em sua 2
Fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na la Fase.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em lo turno, do Projeto de Lei
ng 270/95, do Deputado Carlos Pimenta, que institui a
Campanha Estadual de Prevenção da Sindrome de
tmunodeficiência Adquirida - AIDS - e das Demais Doenças
Sexualmente Transmissíveis. A Comissão de Justiça concluiu
pela constitucionalidade do projeto com a Emenda ng 1, que
apresenta A Comissão de Saúde e Ação Social opinou pela sua
aprovação com a Emenda ng 1, da Comissão de Justiça, e com
as Emendas ngs 2 a 4, que apresentou. A Comissão de
Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto com
a Emenda ng 1, da Comissão de Justiça, e com as Emendas ngs
2 a 4, da Comissão de Saúde e Ação Social. Emendado em
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Saúde e Ação
Social, que opina pela aprovação da Emenda ng 5 na forma da
Subemenda ng 1. Para encaminhar a votação, com a palavra, o
Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados
que compõem a Mesa Diretora desta augusta Casa Legislativa,
Srs. Deputados, Sras. Deputadas, estamos hoje apreciando o
Projeto de lei que foi por nós apresentado no ano passado e
que institui a Campanha Estadual de Prevenção da Sindrome de
Imunodeficiência Adquirida - AIDS e das Demais Doenças
Sexualmente Transmissiveis.
Esse projeto, Sr. Presidente, vem no momento em que
observamos um crescimento assustador e até mesmo
incontrolável dessa doença pelas autoridades sanitárias
deste Estado e deste Pais, doença esta que tem atacado
principalmente a juventude. A AIOS tem-se constituido em um
verdadeiro desafio às autoridades sanitárias. E necessário



1
que esta Casa Legislativa, através de seus Deputados. da
Comissão de Saúde, dos parlamentares médicos que têm assento
neste Plenário, possa realmente voltar suas atenções e
ajudar na aprovação desse projeto de lei.
E bom ainda salientar que, através de pesquisa que fizemos
nos outros Estados brasileiros, Minas Gerais sai à frente,
pois é o primeiro Estado que institui uma campanha dessa
natureza. Mas, por outro lado, esperamos que os vários
artigos, as várias determinações que existem no projeto não
fiquem apenas no papel. Para tanto, entramos em contato com
o Sr. Secretário da Saúde. Tivemos o cuidado de procurá-lo
no ano passado e já voltamos a procurá-lo este ano, para
que, na programação da Secretaria da Saúde, sejam destinados
recursos e elementos humanos qualificados - e ele os tem
muito - para que realmente possamos fazer uma campanha de
alto nível-
0 projeto avança porque se atém às medidas voltadas para a
educação continuada, direcionadas à orientação de nossos
alunos, de nossa juventude, de nossas crianças. Se temos que
falar de AIDS, devemos fazê-lo ainda na primeira infância. O
projeto prevê, inclusive, orientações técnicas e
científicas, informando, principalmente, acerca da
transmissão do vírus da AIDS e, mais ainda, prevê uma
orientação tranqüila e de uma forma bastante didática, para
que os nossos jovens saibam como evitar o contágio pelo
vírus.
O Ministério da Saúde difundiu para toda a sociedade
brasileira as formas de contágio e de prevenção. O nosso
Estado vai avançar e ultrapassar essa maneira estabelecida
pelo Ministério da Saúde, pois procurará levar para dentro
das escolas a orientação precisa, cientifica e segura de
como se contrai o vírus da AIDS e, principalmente, da forma
como se evita a contaminação. Mas não paramos por ai.
Estamos, também, solicitando a criação de uma comissão
multidisciplinar da trabalho, com representantes da
Secretaria da Saúde, da Secretaria da Educação, da
Secretaria da Estado da Criança e do Adolescente - hoje
ligada à SETAS - e de entidades não governamentais, que
também estão integradas. Citamos, aqui, e a presença dos
CAPAS, que são os grupos de apoio aos portadores de AIDS. O
CAPA tem uma atuação importante em várias cidades, mas não
tem recursos. São médicos e outras pessoas que estão
colocando seu 'trabalho à disposição da sociedade. Eles
orientam, fazem um trabalho de catalogação de todas as
pessoas portadoras do vírus da AIDS, dão assistência a essas
pessoas, identificam grupos de risco, jovens que
potencialmente fazem o uso de drogas injetáveis. Os
elementos que compõem os CAPAS vão às escolas e utilizam, de
forma gratuita, os meios de comunicação de cada cidade. Mas
quando precisam de recursos para, realmente, desencadear
campanhas educadoras, principalmente em datas especiais,
como as que antecedem a períodos de carnaval, de férias e de
alguns eventos importantes, faltam as condições para poderem
fazer todo esse trabalho. Através desse projeto, esses
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grupos serão levados em consideração. Terão, além da
responsabilidade, espontânea e gratuita, a convocação para
participarem dessa comissão que está sendo criada.
Não paramos por ai e estamos, também, solicitando ao Estado

que, através da Secretaria de Saúde, possa desenvolver um
trabalho continuado de orientação aos familiares dos
portadores do virus da AIOS. Hoje, quando se fala que um
jovem é portador do vírus, automaticamente esse jovem é
segregado e empurrado para a margem da sociedade. Ele não
recebe o abraço e o carinho dos familiares. E exatamente por
isso que estamos solicitando que o Estado dê uma assistência
aos familiares, orientando-os e evitando que o pai ou a mãe
não se aproxime do filho com medo de pegar a AIOS. Temos que
dar essa orientação, porque é exatamente nesse momento -
quando a pessoa está doente, sabe que está condenada, sabe
que tem o vírus da AIDS e não tem recursos para comprar o
medicamento - que entra num processo de tristeza profunda. E
é nesse momento que lhe falta o calor humano e o abraço de
seus familiares e amigos. Ele não tem esse apoio por
ignorância da própria família, que não sabe como abordar
esse problema.
Por tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos

solicitando não o apoiamento dos Deoutados ao projeto, pois
acredito que ele terá o apoio necessário para poder tornar-
se lei. Peço o apoio avançado para que os Deputados possam
orientar suas bases e os Secretários de Saúde de cada
cidade, no sentido de que existe esse projeto no Estado de
Minas Gerais e que ele foi amplamente debatido.
Por inúmeras vezes, sentei-me com os parlamentares médicos
e solicitei apoio. Fica aqui o testemunho do Deputado
Péricles Ferreira. Estivemos com todos, várias vezes
mostrando a importância do projeto, pedindo-lhes sugestões.
Estivemos, também, com vários outros parlamentares, como o
Deputado Luiz Antônio Zanto, com os membros da Comissão de
Saúde e com o próprio Presidente desta Casa, que também é
médico, e solicitamos deles não só o apoio na votação desse
projeto, mas o a poio logistico, para que possam orientar as
suas bases eleitorais, a fim de que, na primeira
oportunidade de contato com os Secretários de Saúde,
possamos garantir os recursos necessários.
Não quero que essa lei fique engavetada. Não adianta Minas
Gerais ter uma lei se ela vai para o arquivo. Queremos que
possa tornar-se realidade, que possa existir de fato e de
direito no Estado, e que possamos contribuir, nem que seja
um pouquinho, para levar aos jovens e á sociedade mineira as
orientações necessárias. Essas orientações devem ser levadas
não só às escolas, mas também aos presídios e às repartições
públicas. Recentemente, foi feita uma pesquisa em alguns
presidios, no Estado, e constatamos aterrorizados que, em
média, 30% das pessoas que estão confinadas são portadoras
do vírus da AIOS. Então, essa campanha tem que ser levada
aos presídios. Ela tem que ser debatida, com o objetivo de
atingir a todos. Ela tem que ser levada aos canteiros de
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obras, que são vários, com placas, cartazes e informações
seguras. E este o espirito da lei que ora votamos.
Não queremos ser taxados de omissos, e esta Casa
Legislativa não o será no momento em que aprovar esse
projeto. Não queremos ver essa doença se multiplicando em
progressão geométrica, como está acontecendo por ai. Só no
Norte de Minas são mais de 300 pessoas com AIDS. Se una
pessoa apresenta os sintomas, imaginem quantas outras, que
orbitam em volta desse elemento, são portadoras do vírus da
AIOS. E a pessoa portadora desse vírus, na grande maioria
das vezes, apresenta-se como uma pessoa sadia. Não apresenta
nenhum sintoma da doença, e é exatamente ai que está o
grande problema e o desafio da medicina preventiva e da
vigilãncia sanitária, porque essa pessoa pode transmitir
esse vírus para um sem-número de outras pessoas.
Temos que ir a elas, temos que obrigar as pessoas que fazem
parte do grupo de risco a fazer os seus exames. Isso é
importante e fundamental se queremos ter o mínimo controle
sobre a AIDS no Estado.
Hoje, o exame para saber se uma pessoa tem o vírus da AIDS
é caro, e o Estado não dá condições para que ela faça esse
exame. O indivíduo sabe que pertence ao grupo de risco, sabe
que é, em potencial, uma pessoa que pode vir a ter a doença,
mas, quando chega ao laboratório, infelizmente não tem os
recursos necessários e suficientes para fazer esse exame.
Sr. Presidente, temos a certeza da aprovação do projeto,
mas queremos ter a certeza de que esse não será mais um
projeto, feito por esta Casa Legislativa, engavetado e
esquecido. Acho que nem há condição de --er esquecido, tal a
voracidade maligna dessa doença, tal a r'eocupação que essa
doença causa, tal o número de pessoas que atinge. Se
atingisse só o pobre, só o desfavorecido econômica e
socialmente marginalizado, poderia ser um risco, mas ela
atinge também o jovem, principalmente o da classe média
alta, que é rico, aquele que tem dinheiro para comprar a
droga injetável e que dela faz uso, mas que nunca recebeu
orientações seguras de como evitar o contágio da doença.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Espero o apoiamento dos

Deputados.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas e
subemenda Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nos 1
a 4 e a Subemenda nQ 1 à Emenda ng 5. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Está, portanto, aprovado, em lQ turno, o Projeto de Lei nQ
270/96, com as Emendas ns 1 a 4 e com a Emenda nQ 5 na
forma da Subemenda nQ 1. A Comissão de Fiscalização
Financeira.
Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 727/96, do
Governador do Estado, que altera a estrutura orgânica da
Secretaria de Recursos Minerais e dá outras providências. A
Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda nç 1, que
apresentou. As Comissões de Administração Pública e de
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Fiscalização Financeira opinaram pela sua aprovação com a
Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça Emendado
em Plenário, voltou o projeto às Comissões de Administração
Pública e de Meio Ambiente, que opinaram pela sua aprovação
na forma do Substitutivo nQ 1, ficando prejudicada a Emenda
ng 1, e pela rejeição da Emenda nQ 2. Em votação, o
Substitutivo no 1, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Fica
prejudicada a Emenda nQ 1. Em votação, a Emenda flQ 2, que
recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica,
portanto, aprovado, em lg turno, o Projeto de Lei nQ 727/96
na forma do Substitutivo nQ 1. A Comissão de Fiscalização
Financeira.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei ng 263/95, do
Deputado Antônio Júlio, que autoriza o Poder Executivo a
doar imóvel ao Município de Pará de Minas. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Fiscalização Financeira perdeu prazo para emitir
parecer. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Fica, portanto, aprovado em lo turno, o Projeto de
Lei no 263/95. A Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei no 684/96, do
Governador do Estado, que altera a estrutura orgânica da
Fundação João Pinheiro. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma
proposta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa-) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2g turno, o
Projeto de Lei ng 684/96. A Comissão de Redação.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 700/96. do
Governador do Estado, que altera a estrutura orgânica da
Secretaria de Administração, extingue o Instituto Estadual
de Desenvolvimento de Recursos Humanos e dá outras
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto na forma do vencido em lQ turno.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o projeto Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Fica, portanto, aprovado, em 2o turno, o Projeto de Lei n
700/96 na forma do vencido em l turno. A Comissão de
Redação.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 701/96, do
Governador do Estado, que transforma a Secretaria do
Trabalho 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
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em lQ turno, com as Emendas ngs 1 a 5, que
receberam parecer pela aprovação Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão Em
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votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, as Emendas ns 1 a S. que receberam parecer pela
aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, solicito

verificação de votação.
O Sr. Presidente - E regimental.
- Procede-se à verificação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor das emendas 20
Deputados. Não houve voto contrário. Houve dois votos em
branco. Portanto, a Presidência torna sem efeito a votação
das emendas, por falta de "quorum".

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião, para
que se recomponha o "quorum' necessário para a votação.
Portanto, está suspensa a reunião por 15 minutos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Está reaberta a reunião. A Presidência
vai renovar a votação das Emendas nps 1 a 5, que receberam
parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica,
portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei nQ 701/96:
na forma do vencido em lQ turno, com as Emendas nps 1 a S. A
Comissão de Redação.
Discussão, em 2Q 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 Fiscalização
Financeira opina pela aprovação Co projeto na forma
proposta. 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 np 726/96. A Comissão de Redação.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei np 728/96, do
Governador do Estado, que altera a estrutura orgânica da
Secretaria do Planejamento, extingue cargos e dá outras
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto na forma do vencido no lQ turno.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Está, portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei OQ
728/96 na forma do vencido em lo turno. A Comissão de
Redação.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei Complementar no
15/96, do Governador do Estado, que altera dispositivos da
Lei Complementar ng 26, de 14/1/93, que dispõe sobre normas
relativas ao planejamento e á execução de funções públicas
de interesse comum da região metropolitana. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na
forma proposta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai
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submeter a matéria a votação nominal, lembrando aos
Deputados que os que desejarem aprová-la deverão responder
"sim" e os que desejarem rejeitá-la deverão responder
"não". Antes, a Presidência lembra ao Plenário que, nos
ternos do art. 200 do Regimento Interno, o projeto de lei
complementar só será aprovado se obtiver 39 votos
favoráveis. Em votação, o projeto. Com a palavra, o Sr.
Secretário Rêmolo Aloise, para proceder à chamada nominal.
O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a

chamada.)
- Respondem "sim" à chamada os Deputados:
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise
- Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Antônio Andrade - Arnaldo Penna - Bilac Pinto -
Carlos Murta - Carlos Pimenta - Dilzon Melo - Dimas
Rodrigues - Djalrna Diniz - Elbe Brandão - Francisco Ramalho
- Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarquínio - Irani Barbosa - Jairo Ataide
- João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas -
José Braga - José Maria Barros - Kemil Kumaira - Luiz
Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves - Maria Olivia - Mauri
Torres - Miguel Martini - Paulo Piau - Péricles Ferreira -
Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 43 Deputados; não houve
voto contrário. Portanto, está aprovado, em 2Q turno, o
Projeto de Lei Complementar nQ 15/96. A Comissão de Redação

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, e para a especial, também de
hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 40 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas do dia vinte e três de abril de mil novecentos
e noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Simão Pedro Toledo, Arnaldo Penna, Ivair Nogueira
e Geraldo Nascimento (substituindo este ao Deputado Anivaldo
Coelho, por indicação da Liderança do PT), membros da
supracitada Comissão. Na ausência do Presidente, o Vice-
Presidente, Deputado Simão Pedro Toledo, assume a direção
dos trabalhos e, havendo número regimental, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Arnaldo Penna que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Passa-se à fase de
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas
à apreciação do Plenário da Assembléia. Discutidos e
votados, são aprovados os pareceres que concluem pela
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela
injuridicidade dos Projetos de Lei ns 600/95 (relator:
Deputado Arnaldo Penna) e 678/96 (relator; Deputado Ivair
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Nogueira); e os pareceres que concluem pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei nos 471/95 e 720/96 (relator: Deputado Ivair
Nogueira), 693/96 (relator: Deputado Geraldo Nascimento) e
697/96 com as Emendas nos 1 a 3 (relator: Deputado Arnaldo
Penna). Quanto ao Projeto de Lei no 698/96, redistribuído ao
Deputado Ivair Nogueira, este solicita prazo regimental para
emissão de parecer. D Deputado Arnaldo Penna, relator do
Projeto de Lei no 725/96, emite parecer pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
proposição com a Emenda no 1, que apresenta, sendo sua
discussão e votação adiadas em virtude de pedido de vista
formulado pelo Deputado Geraldo Nascimento e deferido pela
Presidência. Passa-se à fase de discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. Na ausência do Deputado Leonidio Bouças, relator
dos Projetos de Lei nos 456/95. 721. 724 e 730/96, a
Presidência redistribui a matéria ao Deputado Ivair
Nogueira. Este emite pareceres que concluem pela
constitucionalidade, pela legalidade e juridicidade das
proposições e apresenta a Emenda no 1 ao Projeto de Lei no
721/96. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua
vez, são aprovados os pareceres. A Presidência, nos termos
do art. 189 do Regimento Interno, determina o envio dos
Projetos de Lei nos 600/95 e 678/96 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.
Sala das Comissões. 30 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira - Anivaldo
Coelho - Antônio Genaro - Simão Pedro Toledo. -
ATA DA 14a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
Às nove horas do dia vinte e quatro de abril de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Sebastião Helvécio, Elbe Brandão,
José Maria Barros e José Henrique (substituindo este ao
Deputado Bonifácio Mourão, por indicação da Liderança do
PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo numero
regimental, o Deputado Sebastião Helvécio assume a direção
dos trabalhos, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado José Maria Barros que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Em seguida, a Presidência distribui à
Deputada Elbe Brandão os Projetos de Lei riQs 169/95, 649,
650 e 651/96 e ao Deputado José Henrique os Projetos de Lei
nos 527, 546, 574 e 603/95. Passa-se à 2 Parte da Ordem do
Dia, com a discussão e a votação de proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Discutidos e votados, cada um por
sua vez, são aprovados os pareceres que concluem pela
aprovação dos Projetos de Lei nos 649. 650 e 651/96
(relatora: De putada Elbe Brandão). Passa-se á fase de
discussão e votação de proposições que dispensam a



56

apreciação do Plenário. Discutidos 'e votados , cada um por
sua vez, são aprovados os pareceres que concluem pela
aprovação dos Projetos de Lei ngs 169/95 (relatora: Deputada
Elbe Brandão), 527, 546, 574 e 603/95 (relator: Deputado
José Henrique). 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, 30 de abril de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Bonifácio Mourão - Arnaldo

Penna.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PARA INSTAURAR
PROCESSO CRIMINAL CONTRA DEPUTADO
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Tendo sido encaminhado à Assembléia Legislativa oficio do
Presidente do Tribunal de Justiça solicitando licença para
instaurar processo criminal contra o Deputado Alvaro
António. o Presidente desta Casa enviou o referido
expediente à Comissão de Constituição e Justiça, para que
esta desse inicio ao procedimento previsto no inciso II do
art. 57 do Regimento Interno, que trata da tramitação de
pedido dessa natureza.
Em 27/3/96, esta Comissão, procedendo à apreciação
preliminar de que trata o art. 57, II, 'a', do dito
Regimento, concluiu pela possibilidade de deliberação sobre
o pedido, visto que os delitos supostamente praticados pelo
parlamentar não estariam sob a proteção da inviolabilidade.
Em seguida, em atendimento ao disposto no art. 57, II, °c",

esta Comissão forneceu cópia da solicitação de licença ao
parlamentar denunciado, para que este apresentasse a sua
defesa escrita e indicasse provas.
Apresentando tempestivamente a sua defesa escrita, o
Deputado renunciou expressamente ao prazo para a instrução
probatória.
Sendo assim, a matéria retorna ao exame desta Comissão, que
passa a deliberar sobre o mérito da solicitação em tela,
consoante prevê o art. 57, II, "e", do mesmo Regimento.

Fundamentação
Para que tenhamos maior clareza sobre a matéria em exame,
faz-se necessário, primeiramente, descrever os fatos cue
ensejarama apresentação de denúncia criminal contra o
Deputado Alvaro António.
O incidente teria ocorrido em fins do ano de 1994, ocasião
em que estava em curso a última campanha eleitoral para o
Governo deste Estado. Os ãnimos estavam bem acirrados, uma
vez que a disputa se polarizava em torno de dois candidatos.
Numa determinada noite, partidários de um dos candidatos
ter-se-iam reunido para danificar a propaganda do seu
adversário, prática considerada crime eleitoral, previsto no
art. 328 do Código Eleitoral.



Os referidos infratores teriam sido surpreendidos em pleno
ato criminoso por membros da Policia Militar, que
imediatamente passaram a apurar o ocorrido. Naquele momento,
os infratores teriam dito á policia que houvera ali mesmo um
confronto armado entre partidários de ambos os candidatos,
tendo sido ventilada a possível participação do Deputado
Alvaro Antônio no episódio.
Com base nas alegações dessas pessoas, instaurou-se
inquérito policial, que culminou com o oferecimento da
denúncia contra o parlamentar. Em decorrência, do fato,
solicitou o Poder Judiciário licença desta Casa' para
processá-lo.
O Deputado denunciado, por sua vez, nega categoricamente
ter tido qualquer envolvimento no acontecido e, em sua
defesa, refuta, uma a uma, todas as afirmações das
testemunhas que depuseram contra ele.
São esses, portanto, os fatos que ensejaram a mencionada

solicitação.
De um exame atento dos autos do inquérito policial em que
se baseou a denúncia, ressalta um importante detalhe: os
principais depoimentos que o sustentam foram prestados por
pessoas que tinham sido flagradas praticando o delito
eleitoral. Esses mesmos infratores, dizendo-se vitimas,
relatam cenas de verdadeiro faroeste e se arvoram o direito
de acusar o Deputado de tê-las protagonizado. Há até quem
afirme ter saído ferido da contenda.
Ora, não é necessário muito esforço de raciocínio para que
tais depoimentos caiam por terra. Basta confrontá-los entre
si para que se evidenciem várias contradições. Pode-se
afirmar que não há sequer uma única coincidência nas versões
sobre o mesmo fato. Não há feridos, não há corpo de delito,
não há arma, não há projéteis, enfim, não há nada que possa
comprovar a veracidade das alegações daquelas testemunhas.
Causa-nos muita estranheza a falta de rigor técnico e de

objetividade nas investigações realizadas pela autoridade
policial. O inquérito carece de evidências mínimas que
possam demonstrar o envolvimento do parlamentar no crime
aludido. A fragilidade do inquérito é por demais evidente,
levando-nos a crer que tudo tenha sido fruto de conluio com
o único objetivo de atingir a honra pessoal do parlamentar.
Não nos esqueçamos de que a ocasião era propicia a
desavenças e intrigas de toda a natureza, em vista da
disputa eleitoral em curso.
Em se tratando de solicitação de licença para instaurar
processo criminal contra parlamentar, é preciso que esta
Casa aja com cautela e discernimento, atendendo apenas a que
se apóie em argumentos sólidos e em indícios veementes de
prática delituosa.
No caso em pauta, não vislumbramos nos autos do inquérito

policial nenhuma consistência, pois ele se baseia apenas no
depoimento de pessoas interessadas em ferir a reputação do
referido parlamentar. Não merecem, portanto, nenhuma
credibilidade.
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Fossem levadas em consideração acusações corno essa,
plantadas por desafetos politicos e pessoas motivadas pelos
mais obscuros interesses, estar-se-ia colocando em risco não
apenas a integridade pessoal dos parlamentares mas a do
próprio parlamento, de cuja solidez depende o equilibrio e a
perenidade do Estado democrático de direito-

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pelo indeferimento do pedido
de licença para processar o Deputado Alvaro Antônio,
encaminhado a esta Casa pelo Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais.
Sala das Comissões, 30 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 572/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em
análise tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Obra Social Nossa Senhora Auxiliadora, com sede no Municipio
de Contagem.
Publicado em 18/11/95, veio o projeto a esta Comissão para

exame preliminar, em atendimento ao q ue dispõe o art. 195,
c/c art. 103, V, 'a", do Regimento Interno.
Cumprida a diligência solicitada anteriormente, passamos

agora ao exame da matéria.
Fundamentação

Conforme a documentação apresentada, a Obra Social Nossa
Senhora Auxiliadora é pessoa jurídica sem fins lucrativos,
funciona há mais de dois anos e os membros de sua diretoria
não são remunerados pelo exercido dos cargos que ocupam.
Assim, a instituição atende plenamente ao disposto na Lei
no 5.830, de 6/12/71, que regulamenta a declaração de
utilidade pública de entidades.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
572/95 na forma original.
Sala das Comissões. 30 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

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

14g 585/95
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Raul Lima Neto, o projeto de lei em
análise tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Associação Beneficente Pastor José Francisco de Abreu, com
sede no Municipio de Belo Horizonte.
Publicado em 25/11/95, veio o projeto a esta Comissão para

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

Fundamentação
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Conforme a documentação anexada ao projeto, a referida
Associação é pessoa jurídica, não tem fins lucrativos,
funciona há mais de dois anos e os membros de sua diretoria
não são remunerados pelos cargos que ocupam. Assim, a
instituição atende plenamente ao disposto na Lei ng 5.830,
de 6/12/71, que dispõe sobre a declaração de utilidade
pública de entidades.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
585/95 na forma proposta.
Sala das Comissões, 30 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

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

No 698/95
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Geraldo Nascimento, o projeto de lei

em epigrafe dispõe sobre a gratuidade do ensino em todos os
níveis.
Publicada em 19/3/96, 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
O projeto de lei em exame pretende tornar efetivo o
principio constitucional da igualdade para todos, no que se
refere ao acesso e à permanência na escola, devidamente
consignado no art. 206, Ii, da Carta Magna, propondo, para
tanto, que todos os estudantes façam jus ao ensino
inteiramente gratuito, do nível básico ao superior.
As escolas particulares, por sua vez, ficariam obrigadas a
receber alunos não pagantes, mediante ressarcimento dos
custos pelo poder público.
Sem dúvida, há que se reconhecer no projeto de lei em tela
o mais nobre pro

pósito social e humanistico Todavia, a
crônica falta de recursos de que sofre a administração impõe
a esta uma atuação bem mais modesta do que um projeto dessa
natureza estaria a desejar.
Ora, para que um ordenamento jurídico possa ser levado a
efeito, é necessário, antes de tudo, que esteja condizente
com a realidade de seu tempo. A lei, por si só, não é capaz
de produzir instantaneamente o milagre do bem-estar social,
sem que haja os mínimos meios para a sua viabilização no
mundo concreto.
A própria Constituição da República, considerando a
modicidade dos recursos públicos atualmente disponíveis,
sobretudo os destinados à educação, tratou de fixar alguns
parâmetros e requisitos gerais para efeito de sua aplicação,
de modo que os entes federados devem geri-]os com toda a
parcimõnia, não podendo distribui-]os aleatoriamente,
segundo suas conveniências.
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Vejamos, então, se a proposição em comento se coaduna com
as regras constitucionais pertinentes à aplicação dos
recursos públicos na manutenção do ensino.
A Carta Magna garante que o ensino fundamental seja
ministrado gratuitamente nas escolas públicas, prevendo,
ainda, que essa gratuidade seja progressivamente estendida
ao ensino médio (art. 208, 1 e II).
Além disso, a Carta Federal inpõe aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios a obriatoriedade de aplicarem 25%,
no mínimo, da receita proveniente de impostos na manutenção
e no desenvolvimento do ensino (art. 212). Esses recursos,
contudo, devem ser destinados exclusivamente ás escolas
públicas, podendo excepcionalmente ser dirigidos às escolas
comunitárias, confessionais ou filantrópicas, desde que
atendam a certas exigências que especifica (art. 213).
.A Carta Magna possibilita, também, Que se destinem recursos
públicos à manutenção de bolsas de estudo para o ensino
fundamental e médio, isso quando houver falta de vagas e de
cursos regulares da rede pública na localidade da residência
do educando, ficando o poder público obrigado a investir
prioritariamente na expansão de sua rede naquela localidade
(# l Q do art, 213).
Dito isso, a proposição em exame parece caminhar em sentido

contrário aos princípios forjados pela Constituição Federal.
Ao pretender obrigar as escolas 'particulares a receber
alunos não pagantes, o projeto transfere a essas
instituições o ônus que pertence tão-somente ao Estado, a
quem compete oferecer gratuitamente e com a máxima qualidade
os serviços educacionais a todos que o requeiram. Ademais,
ao propor que essas escolas sejam posteriormente ressarcidas
pelo poder público, o projeto esbarra na regra Que veda a
destinação de recursos públicos às instituições
particulares, ressalvadas as estritas hipóteses que
menciona. E bom frisar que os investimentos do erário devem
ser direcionados prioritariamente para a ampliação da rede
pública de ensino.
Convém ressaltar, ainda, que, sendo o ensino liberado à
iniciativa privada, nos termos do disposto no art. 209 da
Carta Federal, não poderia o Estado, de maneira imperiosa,
impelir a escola particular a receber alunos não pagantes,
como se pretende, caso em que ficaria caracterizada uma
brutal intervenção no domínio econômico, não admitida pela
ordem constitucional em vigor.
Diante do que foi exposto, verifica-se que o projeto de lei

em estudo está eivado de vícios que o impedem de tramitar
nesta Casa,

Conclusão
Sendo assim, concluímos pela antijuridicidade, pela
inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei
nQ 698/96.
Sala das Comissões, 30 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira, relator -

Anivaldo Coelho - Elbe Brandão - Simão Pedro Toledo.
PARECER PARA 0 lg TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO



NQ 699/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de

resolução em análise visa a declarar a nulidade do contrato
de abertura de crédito, celebrado em 16/2/96, entre o Estado
de Minas Gerais e a Caixa Econômica Federal, na forma
prevista no Voto no 162/96, do Conselho Monetário Nacional.
Publicada em 20/3/96, veio a matéria a esta Comissão, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, V. "a', do Regimento
Interno, para exame preliminar de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
"Para as relações entre o Poder Executivo e o Poder

Legislativo !! , ensina-nos Pontes de Miranda, "dois caminhos
principais podem ser tomados; um, o da democracia de poderes
cindidos, autônomos, á maneira norte-americana; outro, o da
ligação entre o parlamento e o Governo".
Quis a Carta Magna brasileira optar pelo primeiro caminho,
declarando, já em seu art. 2g, que são Poderes da União,
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o
Executivo e o Judiciário.
Para os Estados membros. vige o mesmo sistema, porque a

Constituição não permite que seja esquecido o modelo federal
nas relações entre os Poderes dos Estados.
Ao Governador do Estado, corno Chefe do Poder Executivo, foi
atribuída, além de outras funções, a gestão das finanças
públicas em sentido amplo, cabendo-lhe realizar os atos
necessários ao desempenho de tal tarefa.
Ao Poder Legislativo cabe, evidentemente, além da função
legislativa e de outras mais, o encargo de controlar e
fiscalizar a administração pública.
Esse controle externo, no dizer de José Afonso da Silva é
"um controle de natureza política, no Brasil, mas sujeito à
prévia apreciação técnico-administrativa do Tribunal de
Contas competente".
De fato, diante da relevância do controle externo e da
complexidade das tarefas que o envolvem, não seria lógico
que o Poder Legislativo as executasse diretamente sem se
valer do auxilio do Tribunal de Contas.
Note-se bem que as funções que o Tribunal exerce, recebe-as

diretamente da Constituição que lhe define as atribuições-
0 projeto de resolução ora analisado pretende seja

declarado nulo o contrato firmado entre o Poder Executivo e
a Caixa Econômica Federal, em 16/2/96.
Em primeiro lugar, verificamos que inexiste a possibilidade

de que a Assembléia declare a nulidade de contrato firmado
pelo Poder Executivo. Com muito acerto, o legislador
constituinte admitiu, no § 2Q do art. 76, a sustação do
contrato pela Assembléia e não a sua anulação.
Ocorre que a anulação de contrato administrativo, de acordo

COM os melhores doutrinadores, só poderá ser realizada ou
pela própria administração de oficio e devidamente motivada,
ou pelo Poder Judiciário, quando provocado.
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Afora isso, a anulação do contrato pelo Poder Legislativo
configuraria violação da normalidade constitucional no que
se refere às relações entre os Poderes do Estado.
Já a sustação do contrato, medida constitucionalmente

admitida, poderia ser levada a efeito desde que solicitada á
Assembléia pelo Tribunal de Contas.
Entretanto, da leitura dos dispositivos constitucionais
pertinentes, verifica-se que determinadas etapas devem ser
cumpridas para que se opere a sustação de contrato. Antes de
mais nada, há de ocorrer a indispensável análise do acordo
de vontades pelo Tribunal, conforme está determinado no
inciso XV do art. 76.
Havendo qualquer vicio que justifique a sua suspensão, o

Tribunal oficiará à Assembléia, que, de imediato, solicitará
ao Poder competente a medida cabivel
Vale ressaltar, contudo, que da solicitação do Tribunal não
decorre necessariamente a sustação do contrato. Caberá à
Assembléia decidir sobre a conveniência e a oportunidade da
medida, exercendo o controle de natureza política já
mencionado. Tanto isso é verdade que a própria Constituição
do Estado, prevendo a possibilidade de que a sustação não
ocorra no prazo de 90 dias, determina que o Tribunal decida
a respeito.
Como se vê, não pode ser dispensada a atuação do Tribunal
de Contas no que tange á análise técnica dos contratos
firmados pelo poder público, podendo resultar de tal
análise, quando eivados de vícios, a sua sustação e não a
sua anulação.

Conclusão
Pelos motivos expostos, concluímos pela antijuridicidade,

pela inconstitucionalidade, e pela ilegalidade do Projeto de
Resolução ng 699/96.
Sala das Comissões, 30 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

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

No 705/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado José
Bonifácio, tem como objetivo regulamentar o art. 117 da
Constituição do Estado e dar outras providências.
Publicada em 21/3/96, foi a matéria distribuída a esta

Comissão para receber parecer quanto a sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195,
c/c O art. 103, V, "a" do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame já foi, outras vezes, analisada por esta
Comissão. Discutiu-se, então, de forma mais ampla, a
polémica questão da regulamentação da justiça de paz no
Estado, conforme preceitua o art. 117 da Carta mineira. O
projeto agora em debate, subscrito pelo mesmo autor daqueles
que tramitaram nesta Casa e trataram de idêntico assunto, é
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mais restritivo, já Que enfoca com mais ênfase a eleição
para os Juizes de Paz.
Não menos complexa que os demais projetos submetidos ao
nosso exame em passado recente, a proposição sob comento
demanda um estudo histórico acerca do tratamento dispensado
à justiça de paz em nosso ordenamento jurídico-
constitucional.
Desde a Constituição Imperial de 1824, a justiça de paz vem
sendo reconhecida como instituição integrante do Poder
Judiciário. Aquela Carta Política inseriu a figura do Juiz
de Paz no mesmo espaço reservado aos Juizes e aos Tribunais
de Justiça.
Nas Constituições de 1891 e de 1934, porém, a justiça de

paz não foi colocada na parte reservada ao Poder Judiciário,
só recuperando esse espaço na Carta Política do Estado Novo
de 1937, que, em seu art. 104, estabelecia: "Os Estados
poderão criar a justiça de paz eletiva, fixando-lhe a
competência, com a ressalva do recurso das suas decisões
para a justiça togada", vinculando-se, pois, a instituição
ao Poder Judiciário.
Mais adiante, com a entrada em vigência da Constituição da
República de 1946, o tema em destaque passou a constar no
Titulo II daquela Carta Política, mais precisamente de seu
art. 124, X. Pela interpretação desse dispositivo, aos
Juizes de Paz foram conferidos poderes típicos dos Juizes
togados, ainda que em caráter temporário. Foi essa a
primeira vez que a justiça de paz deixou de ser tratada no
mesmo espaço destinado ao Poder Judiciário.
Com a Constituição de 1967, ocorreu o contrário: a justiça
de paz voltou a ser inserida no âmbito do Poder Judiciário
(Seção III, art. 136, f l , "c"). Vigia à época a Lei no
3.344, de 14/1/65, que dispunha sobre a organização
judiciária do Estado de Minas Gerais e regulamentava a
justiça de paz. Sob a égide dessa norma, o Juiz de Paz
exercia, com algumas limitações, as funções do Juiz togado,
razão pela qual suas atribuições foram disciplinadas no
mesmo campo reservado ao Poder Judiciário.

o Em razão desse tratamento dispensado ao Juiz de Paz, pela
primeira vez ficou clara a competência do Tribunal de
Justiça para deflagrar o processo legislativo no que diz

 respeito à organização e ao funcionamento daquela já
centenária instituição.
Com o advento da Emenda à Constituição no 1. de 1969, a
matéria recebeu tratamento distinto da legislação anterior
(art. 144, lo, "c"). Desde então, a regulamentação da
competência da justiça de paz passou a ser de
responsabilidade do legislador ordinário.
Atendendo à determinação supracitada, foi editada a Lei
Complementar Federal ng 35, de 14/3/79, que, em seu art.
112, assim dispunha:
"Art. 112 - A justiça de paz temporária, criada por lei,

mediante p roposta do Tribunpl de Justiça, tem competência
somente para o processo de habilitação e a celebração do
casamento" (grifo nosso).
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Ficou patente, então, tratar-se de matéria afeta ao Poder
Judiciário, ao Qual se conferia exclusividade para deflagrar
o processo legislativo.
Cumprida essa fase de nossa apreciação histórica do tema,
passamos a examiná-lo sob o enfoque da atual Carta Política.
Na Lei Maior vigente, foram inseridos dois dispositivos
acerca da justiça de paz: o art. 14, § SQ, VI, "c", que
estabelece o critério de idade mínima para o exerci cio da
função, e o art. 98, II, que conferiu ao legislador
infraconstitucional a atribuição de regulamentar
supletivamente o funcionamento dessa centenária instituição.
Dispensando ao tema o mesmo tratamento de outras
Constituições, o constituinte de 1988 optou por vincular,
mais uma vez, a justiça de paz ao Poder Judiciário, conforme
consta no art. 98 da Carta da República;
"Art. 98 - A União, no Distrito Federal e nos Territórios,

e os Estados criarão:
1- ..........................................
II - justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos

eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato
de quatro anos e competência para, na forma da lei, celebrar
casamentos, verificar, de oficio ou em face de impugnação
apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições
conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras
previstas na legislação".
No exercício das suas prerrogativas constitucionais, o
legislador constituinte mineiro cuidou de inserir na
Subseção VIII da Seção III da Constituição do Estado o art.
117, dispositivo que agora se pretende regulamentar por via
do projeto em discussão.
Um fato chama a atenção: recentemente foi editada a Lei
Complementar ng 38, de 1995, que trata da organização
judiciária do Estado de Minas Gerais. Essa norma, oriunda de
um projeto de lei complementar subscrito pelo Presidente do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, reservou à justiça de
paz o seu Titulo IV, nele fazendo constar cinco artigos
acerca da matéria. Mesmo fora do referido Titulo IV, o art.
61, XXXIX, da mesma lei atribuiu aos Juizes de Direito
competência para conceder licença a Juiz de Paz. Como se vê,
tal dispositivo só reforça a tese da vinculação da
instituição sob comento ao Poder Judiciário.
Diante de tantos precedentes, resta-nos a certeza de Que a

justiça de paz está afeta ao Poder Judiciário, ao qual cabe,
por força dos arts. 66, IV, "a" e 104, IV, da Constituição
do Estado, deflagrar o processo legislativo para
regulamentar a matéria objeto do projeto de lei em estudo.
Falta ao Poder Legislativo, neste caso, legitimidade para
iniciar o processo legislativo na matéria aqui tratada, sob
pena de contrariar o tradicional postulado da separação dos
Poderes.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela antijuridicidade,

pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de
Lei nQ 705/96.
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Sala das Comissões, 30 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator
- Anivaldo Coelho - Elbe Brandão - Ivair Nogueira.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 716/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Marcos Nelênio, o projeto de lei em
tela dispõe sobre a inscrição em concurso público para
ingresso na administração pública estadual.
Publicada no "Diário do Legislativo de 27/3/96, a matéria
foi distribuída a esta Comissão para ser examinada quanto à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 195, c/c o art. 103, v, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto trata de dois temas distintos: um, de Direito
Administrativo, e outro, de Direito Tributário.
No primeiro caso, proibe-se que a administração exija dos

candidatos no ato de inscrição aos concursos públicos para
preenchimento de cargos e empregos a apresentação de outro
documento que não seja o documento oficial de identidade e a
declaração dos candidatos de que possuem os demais
documentos exigidos para o exercício do cargo ou emprego.
Trata-se, com efeito, de regras procedimentais anteriores ao
concurso, e a iniciativa delas não é privativa do Governador
do Estado, uma vez que não dizem respeito ao liame entre a
administração, o agente administrativo e o próprio concurso,
que visa a apurar a capacidade do candidato mediante provas
ou provas e títulos, verificando se atende aos requisitos
exigidos para o exercício do cargo ou emprego. Embora não
exista, no caso, vicio de iniciativa, entendemos que a
matéria, pelas suas características, melhor se ajusta a ato
administrativo e deve ser objeto do próprio edital do
concurso, que trata do tema em toda a sua extensão,
inclusive, dos procedimentos necessários á inscrição no
cOncurso.
À segunda medida do projeto versa sobre a cobrança de taxa
para inscrição em concurso público e dispõe que o seu valor
não poderá exceder a 1% da remuneração fixada para a
referência inicial do cargo ou emprego e não ultrapassará o
limite de 30 Unidades Fiscais de Referência - UFIRs.
Concede-se, ainda, isenção para os candidatos
comprovadamente pobres. Com efeito, trata-se de matéria
sujeita a disciplinamento por meio de lei, consoante a
Emenda à Constituição no 3, de 1993, que acrescentou o
seguinte GQ ao art. 150 da Carta Federal:
"Art. 150 - ..........................

6 - Qualquer subsidio ou isenção, redução de base de
cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou
remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só
poderá ser concedido mediante lei especifica, federal
estadual, ou municipal, que regule exclusivamente as
matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
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contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, 6 2Q,
XII, g'".
Quanto à iniciativa parlamentar para deflagrar o processo
legislativo em matéria de natureza tributária, inexiste
óbice. A Constituição Estadual não adotou a sistemática da
Carta Federal, segundo a qual cabe privativamente ao Chefe
do Executivo Federal tratar dessa matéria, de acordo com o
art. 61. 6 10, II, b".
Para adequar o projeto ao que foi demonstrado, apresentamos

o Substitutivo nQ 1 na conclusão deste parecer.
Conclusão

Ante o aduzido, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
716/96 na forma do Substitutivo no 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO No 1
Dispõe sobre a cobrança de taxa de inscrição em concurso

público.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O valor da taxa de expediente devida pela
inscrição em concurso para cargo público ou prova de seleção
corresponderá a 1% (um por cento) da remuneração fixada para
a referência inicial do cargo ou emprego, desprezadas as
frações correspondentes aos centavos

l - O valor da taxa não ultrapassará 30 (trinta)
Unidades Fiscais de Referência - UFIR5 - ou índice que vier
a substituir essa unidade.
Art. 2g - São isentos do pagamento da taxa de que trata

esta lei os candidatos comprovadamente pobres.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de abril de 1996
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

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

No 718/96
Comissão de Constituição e Justiça

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

em apreço dispõe sobre medidas a serem adotadas pelo Estado
com o objetivo de se melhorarem as condições nutricionais da
população.
Publicada em 28/3/96. a proposição foi distribuída a esta
Comissão para que seja examinada quanto aos aspectos
juridicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103, v, a", do Regimento Interno

Fundamentação
A proposição postula a adoção de medidas pelo poder público
com o objetivo de melhorar as condições nutricionais da
população.
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 â proteção e defesa
da saúde (art. 24, XII, da Constituição Federal).
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O ordenamento constitucional vigente determina, de forma

explicita, que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e económicas que visem
à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário ás ações e aos serviços para sua
promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição
Federal).
Embora a criação de programas seja matéria mais afeta à

atuação do Poder Executivo, em virtude de sua repercussão no
orçamento do Estado, nada impede que esta Casa fixe as
diretrizes a serem observadas para a efetivação do referido
programa.
Por se tratar de matéria que se enquadra no âmbito da
legislação concorrente, esta Casa Legislativa dispõe de
prerrogativa constitucional para examiná-la, em conformidade
com o comando normativo do art. 61, XVIII, da Carta mineira.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridiCidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
718/96.
Sala das Comissões, 30 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira, relator -

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

NO 725/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Governador do Estado envia a esta Casa, por meio da
Mensagem nQ 90/96, o projeto de lei em epigrafe, que
objetiva autorizar a RURALMINAS a permutar imóvel de sua
propriedade, no Município de Janaúba.
Publicada no "Diário do Legislativo' de 2/4/96, a matéria
vem a esta Comissão, para que seja examinada quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do
art. 195, c/c o art. 103, V, "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame vem submeter a pretendida alienação

ao crivo autorizativ3 dos membros desta Casa, em cumprimento
das exigências co::idas no art 18 da Constituição Estadual
e no art. 17, 1, da Lei nQ 8.666. de 21/6/93, alterada pela
Lei nQ 8.883, de 8/6/94, que, no 'caput' do seu art. 17,
condiciona, também, a alienação de bens da administração
pública à existência de interesse público devidamente
justificado.
E importante destacar que a proposição atende plenamente a
tal requisito, pois o terreno a ser permutado encontra-se
desafetado e destinar-se-á à construção de escola municipal.
Feita a avaliação dos imóveis a serem permutados, ficou
constatado que ambos têm o mesmo valor venal, apesar de
possuírem áreas diferentes. Entendemos, assim, não existir
nenhum impedimento á tramitação da matéria.
Todavia, objetivando adequar o projeto à melhor técnica
legislativa e às exigências legais, faz-se necessária
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apresentação de emenda, o que faremos na conclusão deste
parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
725/96 com a Emenda nQ 1, redigida a seguir.

EMENDA No
Dê-se ao art. iQ a seguinte redação:
"Art. l - Fica a Fundação Rural Mineira - Colonização e

Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - autorizada a permutar
imóvel urbano de sua propriedade constituído de terreno com
área de 7.200m2 (sete mil e duzentos metros quadrados),
confrontando, pela frente, com a Rua Manaus, numa extensão
de 120m (cento e vinte metros); pela direita, com área
remanescente, numa extensão de 60m (sessenta metros); pelo
fundo, com área remanescente, numa extensão de 120m (cento e
vinte metros), e, pela esquerda, com a Rua José Teotônio,
numa extensão de 60m (sessenta metros), conforme escritura
Pública registrada sob o no Ri, matricula nQ 5.460, às fls.
113 a V-114 do livro nQ 45-N do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Janaúba, por imóvel de propriedade do
Municipio de Janaúba, constituído de terreno com área de
1.630m2 (mil seiscentos e trinta metros quadrados), situado
na Rua Antônio Luiz de França, s/nQ, no Bairro Veredas, em
Janaúba, havido por escritura registrada sob o flQ R6,
matricula nQ 1.666, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Janaúba.
Sala das Comissões, 30 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -
Antônio Genaro - Anivaldo Coelho - Ivair Nogueira - Elbe
Brandão - Simão Pedro Toledo.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 732/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Glycon Terra Pinto, o projeto em
análise objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Evangélica Beneficente de Minas Gerais, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Publicado em 9/4/96, 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
Conforme a documentação apresentada, a referida Associação
é pessoa jurídica sem fins lucrativos, funciona há mais de
dois anos e os membros de sua diretoria não são remunerados
pelos cargos que ocupam. Assim, estão plenamente atendidos
os requisitos previstos na Lei no 5.830, de 6/12/71, não
havendo óbice à tramitação da matéria.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n
732/96 no lQ turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 30 de abril de 1996.
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Geraldo Santanna, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

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

Hp 735/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o Projeto de Lei ng
735/96 visa declarar de utilidade pública o Grupo de
Produtores Rurais de Tombadouro, com sede no Munici.pio de
Datas.
Desarquivado nos termos do art. 185 do Regimento Interno e

publicado em 10/4/96, vem o referido projeto a esta Comissão
para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c O art.
103, V, 'a", do mencionado estatuto.

Fundamentação
A entidade em análise é dotada de personalidade juridica,
está em pleno e regular funcionamento há mais de dois anos,
e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, não
remuneradas pelos cargos que exercem
Estão, portanto, atendidos os requisitos estabelecidos pela
Lei ng 5.830, de 6/12/71, 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
735/96 na forma proposta
Sala das Comissões. 30 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

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

No 737/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Henrique, o projeto em tela
objetiva declarar de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de São Geraldo, com sede no
Município de Itanhomi.
Publicado em 13/4/96, foi o projeto encaminhado a esta

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

Fundamentação
Conforme a documentação apresentada, o mencionado Conselho
é pessoa jurídica sem fins lucrativos, funciona há mais de
dois anos e os membros de sua diretoria são pessoas idôneas,
não remuneradas pelos cargos que ocupam. Assim, constatamos
que foram atendidos os requisitos estabelecidos pela Lei ng
5.830. de 6/12/71, que dispõe sobre a declaração de
utilidade pública de entidades.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
737/96 na forma original.
Sala das Comissões. 30 de abril de 1996.
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Geraldo Santanna, Presidente - Elbe Brandão, relatora -
Anivaldo Coelho - Ivair Nogueira - Simão Pedro Toledo.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 738/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em
análise dispõe sobre incentivo fiscal para pessoas jurídicas
que empreguem trabalhadores presos e egressos, na forma que
especifica.
Publicada em 13/4/96, foi a proposição distribuída a esta
Comissão para ser submetida a exame preliminar quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
nos termos do art. 195, c/c O art. 103, V, do Regimento
Interno.
Em razão de requerimento do autor da proposição, aprovado
pelo Plenário em 18/4/96, tramita o projeto em regime de
urgência, nos termos dos arts. 245, XIX, e 274, II, do mesmo
Regimento.

Fundamentação
Pretende a proposição em exame instituir incentivo fiscal

para pessoas jurídicas com domicilio no Estado que destinem
ao menos 3% das vagas para trabalhadores presos e egressos-
0 referido incentivo fiscal consiste no recebimento de
certificados expedidos pelo poder público, correspondentes
ao valor do incentivo, que poderão ser usados para pagamento
do ICMS e do IPVA.
Â Constituição mineira, em seu art. 10, XV, "ad,

estabelece:
"Art. 10 - Compete ao Estado:
1- ............................................
XV - legislar privativamente nas matérias de sua

competência e, concorrentemente com a União, sobre:
a) direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico

e urbanístico;".
Analisando o projeto ainda sob o prisma constitucional,
constatamos que não há vicio quanto á inauguração do
processo, já que o principio da iniciativa reservada não
incide sobre matéria tributária.
O Código Tributário Nacional, em seu art. 3o, por seu
turno, faz a seguinte definição de tributo:
"Art. 3 - Tributo é toda prestação pecuniária compulsória,

em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Que não se
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada."
(Grifo nosso.
Verifica-se que a cláusula 'ou cujo valor nela se possa
exprimir' ampliou o âmbito das prestações tnibutárias,
permitindo, assim, que o legislador institua certificados
nos quais constem os valores pecuniários correspondentes, os
quais poderão ser usados para pagamento de impostos.
Desse modo, consideramos que a proposição em apreço não
encontra óbice juridico-constitucional que inviabilize sua
tramitação.
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Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
738/96-
Sala das Comissões, 30 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -
Elbe Brandão - Simão Pedro Toledo

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 744/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonidio Bouças, o projeto de lei em
análise dispõe sobre o registro es

t
atístico dos índices de

violência e criminalidade no Estado e dá outras
providências.
Publicada em 13/4/96, 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-

Fundamentação
Pretende a proposição em exame obrigar o Poder Executivo a

criar banco de dados, a que se dará publicidade, referente
aos índices de violência e criminalidade, de forma a
integrar todos os dados e as informações a esse respeito,
possibilitando, desse modo, a formulação de políticas de
segurança pública no Estado.
Objetiva o projeto de lei, ainda, em seu art 2Q, "caput",
fixar para as Secretarias de Estado da Justiça e de
Segurança Pública a competência de publicar trimestralmente,
no órgão oficial de imprensa, uma série de dados referentes
á atividade policial e penitenciária, relacionados nos
incisos do referido artigo.
As Constituições Federal e Estadual, em seus arts. 2g e 6.
respectivamente, agasalham o principio da separação dos
Poderes, assegurando a independência e a harmonia entre o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
Nesse sentido, cabe mencionar a regra contida no parágrafo

único do referido art. 60:
"Art 60 - .....................................
Parágrafo único - Ressalvados os casos previstos nesta
Constituição, é vedado a qualquer dos Poderes delegar
atribuição e, a quem for investido na função de um deles,
exercer a de outro".
Há de se observar, outrossim, o disposto no arU 90. XIV.
da Carta mineira, que estabelece a competência privativa do
Governador do Estado para "dispor, na forma da lei, sobre a
organização e a atividade do Poder Executivo"-
Tendo emvista os dispositivos constitucionais mencionados,
constatamos que o projeto de lei sob análise, ao pretender
fixar competências para o Poder Executivo, especificamente
para as Secretarias de Estado de Justiça e de Segurança
Pública, invade o âmbito de atribuições daquele Poder,
ferindo o principio da separação dos Poderes.
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Urge ressaltar, além disso, que a matéria objeto da
proposição em apreço tem natureza tipicamente
administrativa, devendo ser disciplinada em ato
administrativo editado pela autoridade competente. Dessa
forma, não é razoável tratar em lei o que deve ser regulado
em ato hierarquicamente inferior.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n
744/96.
Sala das Comissões, 30 de abril de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Elbe Brandão, relatora -

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

No 753/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wilson Trõpia, o projeto de lei em

análise visa a criar o Programa de Recuperação, Proteção e
Desenvolvimento do Potencial Turístico da Estrada Real.
Publicada em 18/4/96, vem a proposição a esta Comissão para
exame preliminar quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, conforme determina o arU
195, c/c o art. 103, V, 'a", do Regimento Interno-

Fundamentação
A proposição em exame tem por objetivo instituir o Programa
de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento do Potencial
Turístico da Estrada Real, que compreende os caminhos
antigos, e suas variantes, que ligam as cidades de Ouro
Preto e Diamantina ao Rio de Janeiro.
Com a recuperação a ser realizada pelo Programa, será
resgatado o traçado original da Estrada Real, também
conhecida como Caminho Velho e Caminho Novo desde o tempo do
Império, conservando-se seu patrimônio histórico-cultural, a
fim de incrementar a prática do turismo e do lazer na
região.
A matéria tem fulcro no art. 242 da Constituição mineira,

que estabelece que o Estado apoiará e incentivará o turismo
como atividade econômica, reconhecendo-o como forma de
promoção e desenvolvimento social e cultural.
Por outro lado, o art. 207 da referida Constituição

estabelece, no seu inciso IV, que o poder público garantirá
a "adoção de medidas ade quadas à identificação, proteção,
conservação, revalorização e recuperação do patrimônio
cultural, histórico, natural e cientifico do Estado".
A criação de programa é matéria relacionada com a atividade
do Poder Executivo, principalmente em virtude de sua
repercussão no orçamento do Estado. Entretanto, é licita a
membro deste Poder Legislativo a apresentação de projeto de
lei que estabeleça normas básicas atinentes à instituição de
programas pelo Poder Executivo.
A fim de aprimorar a redação do "caput" do art. 1Q da
proposição, julgamos oportuna a apresentação da Emenda nQ 1,
na conclusão deste parecer.
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Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ
753/96 com a Emenda ng 1, a seguir redigida

EMENDA NO 1
Dê-se ao "caput do art. lo a seguinte redação:
"Art. lg - O Programa de Recuperação, Proteção e

Desenvolvimento do Potencial Turístico da Estrada Real a
ser criado pelo Poder Executivo, obedecerá ao disposto nesta
lei.".
Sala das Comissões. 30 de abril de 1996-
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -
Elbe Brandão - Ivair Nogueira - Simão Pedro Toledo.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Na 760/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em
epígrafe autoriza o Poder Executivo a firmar convênios com
empresas privadas que desejarem construir e reformar obras
públicas em território mineiro.
Publicada em 20/4/96, foi a proposição distribuída
preliminarmente a esta Comissão para, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, V, a, do Regimento Interno, receber
parecer quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade-

Fundamentação
A Constituição de 1988, quando define normas referentes à
repartição de atribuições entre as entidades federadas,
confere ao Estado membro a competência para atuar em todas
as matérias que não lhe sejam expressamente vedadas. E o que
dispõe o lQ do art. 25 da Lei Maior.
A atividade administrativa do Estado, por seu turno, deve-

se pautar pela busca constante da maior eficácia, de acordo
com o principio consagrado no caput do art. 73 da
Constituição Estadual.
O projeto de lei em exame, que tem como principal objetivo
fixar novas regras para a atuação conjunta do poder público
com entidades privadas, sempre com vistas á racionalização e
à eficácia na aplicação de recursos escassos, insere-se no
âmbito da competência estadual e atende aos modernos
princípios constitucionalmente consagrados, que informam a
atividade administrativa.
A matéria não se encontra listada entre aquelas que, nos
termos do art. 66 da Constituição mineira, são reservadas à
iniciativa privativa de Poderes ou órgãos, razão pela qual
se admite a sua apresentação mediante iniciativa de
parlamentar. Assim, de acordo com os parâmetros
constitucionais que regem a competência e a iniciativa no
processo legislativo, a proposição em exame não encontra
óbice à sua normal tramitação nesta Casa.
Alguns reparos devem ser feitos, entretanto, no que diz
respeito a aspecto especifico do projeto. Nota-se certa
confusão de natureza terminológica, que repercute no mundo
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jurídico: tomam-se, por vezes, corno sinônimos, os termos
'convênio e 'contrato' que não o são. O contrato
administrativo, modalidade especifica de um género mais
abrangente, que inclui todas as modalidades de contratos
existentes no mundo jurídico, pressupõe a atuação de
sujeitos capazes, que agem com vistas á realização de ações
de interesse da coletividade. Não existe, no entanto, a
necessária convergência de interesses entre as partes:
enquanto ao Estado interessa a realização de uma atividade
que lhe é própria e que ele delega ao particular, a este
interessa, em última instância, o lucro.
O convênio, que também pressupõe acordo de vontades, tem

como característica especifica a comunhão de interesses
entre as partes. Disso decorre o fato de que pode o
conveniado, em decisão unilateral, retirar-se, a qualquer
momento, do pacto, mediante a sua denúncia. A precariedade
desse instrumento, reconhecida pelo Supremo Tribunal
Federal, em decisão unânime proferida no Recurso
Extraordinário ng 119.256 - SP (RTJ 141-619), desaconselha a
sua utilização em casos como o que se pretende regulamentar,
05 Quais não admitem a hipótese de descontinuidade, para que
bem se atenda ao interesse coletivo.
Apresentamos, portanto, as Emendas ns 1 a 3 ao final deste
parecer, que apenas procuram evitar a confusão terminológica
acima apontada.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
760/96 com as Emendas ngs 1 a 3, que apresentamos.

EMENDA NO 1
Substitua-se, no 'ca put' do art. lg a expressão "a serem

definidos em convénio ou contrato' por 'a serem definidos em
contrato'.

EMENDA No E
Substitua-se, no parágrafo único do art. l, o termo
"convénio por "contrato".

EMENDA No 3
SuDstitua-se, no "caput" do art. 2g, a expressão "grupo de
empresas conveniadas" por "grupo de empresas contratadas".
Sala das Comissões, 30 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira, relator -

Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo.
PARECER PARA O Zc TURNO DO PROJETO DE LEI

No 288/95
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De autoria do Deputado Miguel Barbosa, o projeto de lei em
exame altera a denominação da Escola Estadual Francisco
Manuel, com sede no Município de São Sebastião do Rio Verde.
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
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O aludido projeto tem o objetivo de homenagear e honrar a

memória do Padre Francisco de Freitas Carvalho, em função de
sua dedicação à educação dos jovens e de seu trabalho em
prol da catequese em sua diocese.
Em vista dos relevantes serviços prestados à comunidade,

justa se torna a homenagem que lhe é prestada.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nç 288/95 no 2Q turno, na forma original.
Sala das Comissões, 2 de maio de 1996.
Gilmar Machado, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 169/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 169/95, de autoria do Deputado Hely
Tarquinio, que dá a denominação de Escola Estadual Donana
Miranda à Escola Estadual de Piranguita, localizada no
Municipio de Rio Espera, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI hp 169195
Dá a denominação de Escola Estadual Donana Miranda à Escola
Estadual de Piranguita, localizada no Municipio de Rio
Espera.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1g - Passa a denominar-se Escola Estadual Donana
Miranda a Escola Estadual de Piranguita, localizada no
Municípic de Rio Espera.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - 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 DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Hp 527/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 527/95, de autoria do Deputado
Francisco Ramalho, que declara de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de
Centralina -, com sede no Municipio de Centralina, foi
aprovado no 2Q turno, na forma do vencido no lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de Que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 527/95
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Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE de Centralina -, com sede no
Município de Central ina.
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 Centralina -,
com sede no Município de Centralina.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - 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 DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 546/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 546/95, de autoria do Deputado Geraldo
Rezende, que declara de utilidade pública a Associação dos
Congados Moçambique Verde, 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 á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, E lo, 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 Ng 546/95
Declara de utilidade pública a Associação dos Congados

Moçambique Verde, com sede no Municipio de Monte Alegre de
Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Congados Moçambique Verde, com sede no Município de
Monte Alegre de Minas-
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 30 - 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 No 1.134/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo e outros, a proposição
em exame tem por objetivo dar ciência ao Tribunal de Contas
do Estado do inteiro teor do contrato de abertura de crédito
firmado entre a Caixa Econômica Federal e o Estado de Minas
Gerais, protocolado no 2Q Cartório de Registro de Títulos e
Documentos de Brasilia, sob o no 207.256, a fim de que esse
Tribunal aprecie a legalidade, a legitimidade, a
economicidade e a razoabilidade desse instrumento, nos
termos do que dispõe a Constituição Estadual em seu art. 76,
cl l Q, c/c O art. 13, XVI, da Lei Complementar ng 33, de
28/6/94.
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Publicado em 21/3/96, vem o requerimento a esta Comissão
para apreciação conclusiva, nos termos do art. 104, III,
"c", do Regimento Interno.

Fundamentação
Constitui fundamento para o exame da proposição em apreço _o
disposto no art. 76, VIII, XII e XV, da Constituição
mineira, que transcrevemos a seguir:
'Art. 75 - O controle externo, a cargo da Assembléia

Legislativa, será exercido com o auxilio do Tribunal de
Contas, ao qual compete:
1- ...........................................
VIII - emitir parecer, quando solicitado pela Assembléia
Legislativa, sobre empréstimo e operação de crédito que o
Estado realize, e fiscalizar a aplicação dos recursos deles
resultantes;

XII - prestar as informações solicitadas pela Assembléia
Legislativa, no mínimo por um terço de seus membros, ou por
comissão sua, sobre assunto de fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e sobre
os resultados de auditoria e inspeção realizadas em órgão de
qualquer dos Poderes ou entidade da administração indireta;

XV - apreciar a legalidade, a legitimidade, a economicidade
e a razoabilidade de contrato, convénio, ajuste ou
instrumento congênere que envolvam concessão, cessão, doação
ou permissão de qualquer natureza, a titulo oneroso ou
gratuito, de responsabilidade do Estado, por qualquer de
seus órgãos ou entidade da administração indireta;.
O contrato de abertura de crédito firmado entre a Caixa
Econômica Federal e o Estado de Minas Gerais, no valor de
R$190.000.000,00, estabeleceu, em sua cláusula primeira, que
o referido valor seria, integral e obrigatoriamente,
destinado ao pagamento de salários aos servidores cúblicos
estaduais.
O mencionado contrato foi celebrado em regime de direito
privado, caso em que a administração pública se nivela ao
particular. Observa-se, entretanto, que mesmo nessa espécie
de contrato o poder público não está liberado das exigências
administrativas que devem anteceder o negócio jurídico
almejado.
Não obstante termos ciência de já estar o referido contrato
em análise naquele Tribunal, entendemos que, dada a grande
relevância do citado negócio jurídico e a sua extensa
repercussão política, é fundamental que a Assembléia
Legislativa reforce a fiscalização desse contrato,
solicitando àquele órgão auxiliar as providências objeto da
proposição em apreço, de modo que se averigúe, de forma
ainda mais rigorosa, se ele está em consonância com os
princípios básicos da administração pública, bem como se sua
finalidade foi fielmente cumprida.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento

nQ 1,l34/96
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Sala das Comissões, 30 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator
- Elbe Brandão - Anivaldo Coelho - Ivair Nogueira.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 4 DE MAIO DE 1996

ATAS

ATA DA 144a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 2 DE MAIO DE 1996

Presidência dos Deputados Wanderley Avila e
Antônio Júlio

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Ofícios, telegramas e
cartões - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nos
763 a 785/96 - Requerimentos ngs 1.356 a 1.358/96 -
Requerimentos dos Deputados Marcos Helênio e da Comissão de
Defesa do Consumidor (2) - Comunicações: Comunicações do
Deputado Simão Pedro Toledo e das Comissões de Educação e de
Justiça - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Almir
Cardoso, Paulo Piau, Gilmar Machado e Marcelo Gonçalves -
PARTE (ORDEM DO DIA): lg Fase: Abertura de Inscrições -
Decisão da Presidência - Leitura de Comunicações
Apresentadas - Requerimentos: Requerimento do Deputado
Marcos Helênio; inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei
Complementar ng 16/96, para os fins do art. 288 do Regimento
Interno - 2a Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei ng 547/95;
requerimento do Deputado João Leite; requerimento do
Deputado João Leite; deferimento; encaminhamento do projeto
à Comissão de Justiça - Discussão, em lg turno, do Projeto
de Lei nQ 608/95; requerimento do Deoutado Wanderley Ávila;
deferimento - Questão de ordem - Discussão, em lg turno, do
Projeto de Resolução ng 773/96; encerramento da discussão;
questão de ordem - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Paulo Pettersen -
Rêmolo Aloise - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Alvaro
Antônio - Anivaldo Coelho - Antônio Roberto - Arnaldo Penna
- Bilac Pinto - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Djalrna Diniz
- Durval Angelo - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - irani Barbosa - ivair
Nogueira - João Leite - José Bonifácio - Marcelo Gonçalves -
Marcos Helênio - Marco Régis - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Põricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Wilson Trópia.

ABERTURA -
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - As 14h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata
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- O Deputado Arnaldo Penna, 2Q-Secretário 'ac1 hoc", procede
à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Correspondência
- O Deputado BLIac Pinto, lg-Secretário 'ad hoc", lê a

seguinte correspondência:
DF 1 CI OS

Do Sr. Celso de Mello, Presidente do STF em exercício,
comunicando o deferimento, em parte, do pedido de habeas-
corpus do Deputado Paulo Pettersen. (- Anexe-se ao Ofício
nQ 18/92, do Tribunal de Justiça.)
Do Sr. Elias Murad, Deputado Federal, confirmando sua

presença na reunião do dia 2/5/96. no Plenário desta Casa.
(- A Comissão de Saúde e Ação Social.)
Do Sr. Fernando Alberto Diniz, Deputado Federal,

encaminhando cópia do trabalho feito pela Assessoria
Legislativa da Câmara dos Deputados que responde a
requerimento do Deputado Emano Batista (análise de projeto
de emenda á Constituição que visa garantir atendimento
médico-odontológico à população carente).
Do Sr. Ivan Santos Leite, Deputado Estadual à Assembléia

Legislativa de Sergipe, apresentando sugestões para votação
de Deputados.
Do Sr. Jossivani de Oliveira, Deputado Estadual à
Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, acusando o
recebimento do Oficio ng 200/96 e agradecendo a acolhida
quando de sua visita à sede da Conferência Nacional dos
Legislativos Estaduais.
Do Sr. Afonso Celso Guimarães Lopes, representante em Minas

Gerais da Fundação de Assistência ao Estudante - FAE -, em
resposta a requerimento do Deputado João Batista de
Oliveira, prestando esclarecimentos sobre as atividades
desse órgão relacionadas com a distribuição de material
escolar à rede de ensino do Estado.
Do Sr. Byron Costa de Queiroz, Presidente do Banco do
Nordeste do Brasil S.A. - BNB -, informando, em atenção a
oficio desta Casa solicitando a abertura de agência no
Município de Jaiba, que o Banco não está promovendo expansão
em sua rede devido à nova orientação do Governo Federal

TELEGRAMAS
Do Sr. Lael Varelia, Deputado Federal, e Homero Ferreira

Diniz, representante institucional da CEF em Minas Gerais,
agradecendo convite para a reunião especial comemorativa do
centenário de nascimento do ex-Governador Israel Pinheiro.
Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do
Governador, informando que o assunto contido no Oficio ng
779/96 foi encaminhado à Secretaria de Administração para
exame.
Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do

Governador, informando que o assunto contido no Oficio no
709/96 foi encaminhado à Secretaria de Esportes para exame.
(- Anexe-se aos Requerimentos ngs 1.122, 1.159, 1.160 e
1.161/96.)

CARTÕES
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Do Sr. Márcio Aristeu Monteiro de Barros, Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado, agradecendo o envio de
exemplar da publicação "Eleições Municipais/96 e Partidos
Políticos - Legislação Especifica".
Do Sr. Ruy José Vianna Lage, Presidente da COPASA-MG,

agradecendo o convite para a reunião especial em comemoração
do centenário de nascimento do ex-Governador Israel
Pinheiro.

 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 763196
Declara de utilidade pública a Associação Mineira de
Estética e Cosmetologia - AMEC -, com sede no Município de
Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Mineira de Estética e Cosmetologia - AMEC -' com sede no
Município de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de maio de 1996-
Ajalmar Silva
Justificação: A Associação Mineira de Estética e

Cosmetologia - AMEC -, fundada em 20/11/77, é entidade civil
sem fins lucrativos que tem por finalidade principal a
promoção cultural, social, ética e cientifica da estética e
da cosmetologia.
Desde sua fundação, a entidade tem desenvolvido intenso
trabalho voltado, principalmente, para o aperfeiçoamento
profissional de seus associados esteticistas, cosmetõlogos,
maquiadores, massagistas e visagistas, por meio da promoção
de cursos, jornadas, simpósios e congressos, em que conhecem
novas técnicas e aumentam seus conhecimentos científicos,
tão necessários para melhor atendimento á população.
Pelas atividades de cunho social e cultural que desenvolve,

de interesse de seus associados e da população deste Estado,
a AMEC faz jus ao titulo de utilidade pública, motivo pelo
qual conto com o apoio de meus ilustres 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 NO 784/96
(Ex-Projeto de Lei no 2.101/94)

Altera a denominação da Escola Estadual Maria Goretti,
localizada no Município de Bambui, para Escola Estadual
Carmelita Carvalho Garcia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. l - A Escola Estadual Maria Goretti, localizada no
Município de Bambui, passa a denominar-se Escola Estadual
Carmelita Carvalho Garcia.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. So - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de abril de 1996.
Romeu Queiroz
Justificação: A professora e educadora Carmelita Carvalho

Garcia, nascida em Santo Antônio do Amparo, foi professora
na Escola Estadual Maria Goretti, de Bambui, dedicando parte
de sua profícua e exemplar existência à formação e à
educação de crianças e adolescentes que passaram pelo
aludido educandário.
Sempre preocupada em criar novas perspectivas para os menos
favorecidos, 0. Carmelita pugnou tanto pela implantação
dessa escola quanto pela criação dos novos cursos que a
instituição hoje oferece.
Pela ação de elevado alcance social que realizou,

consideramos de grande justiça a homenagem q ue propomos por
meio desta proposição, atribuindo o nome da benfeitora à
referida escola de BambuL Contamos, pois, com o apoio de
nossos pares à aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 196, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI NO 785/9E
(Ex-Projeto de Lei no 2.022194)

Autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel com a
Companhia Siderúrgica Pains.
A Assembléia Legislativa do Esta.-. de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Poder Execut o autorizado a permutar o
imóvel, de propriedade do Estado de Minas Gerais,
constituído de terreno com área de 2.234m2 (dois mil
duzentos e trinta e quatro metros quadrados), com as
seguintes confrontações: pela frente, o antigo leito da Av
Brigadeiro Cabral; pelo lado direito, o antigo leito da Rua
Ceará; pelo lado e pelos fundos, terrenos pertencentes à
Companhia Siderúrgica Pains, situado no Bairro Interlagos,
no Município de Divinôpolis, registrado no Cartório de
Imóveis da Comarca de Divinópolis sob a matricula no 16.628,
a fls 68, do livro 3-P, em 18 de julho de 1958, por imóvel
pertencente à Companhia Siderúrgica Pains com área de
3.660m2 (três mil seiscentos e sessenta metros quadrados),
constituído dos lotes 31, 41, 51, 61, 71, 102, 112, 122,
132, 142, 298, 308, 318 e 328 da quadra 232, zona 25,
situados no Prolongamento 1 do Bairro Paraíso, no Município
de Divinópolis, registrado no Cartório de Imóveis da Comarca
de Divinôpolis sob a matricula 

no 
24.146, no livro 2.

Art. 2Q - Construir-se-á um centro profissionalizante para
adolescentes no imóvel permutado, descrito no art. l.
Art. 3Q - A permuta se fará sem torna para as partes.
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Art. 'Tg - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de abril de 1996.
Marcelo Gonçalves
Justificação: A Companhia Siderúrgica Pains ocu pa terreno

que foi doado, pela empresa, ao Estado, em 1958. Atualmente,
o imóvel é objeto de duas ações judiciais: uma, da empresa,
que tenta anular a doação alegando que o donatário não deu
ao terreno, no tempo devido, a prometida finalidade; outra.
do Estado, que reivindica a posse do terreno.
Ocorre que, pela melhor via do entendimento, as partes

decidiram compor-se: vão permutar o terreno sob disputa, que
está encravado na área operacional da empresa abrigando
instalações de seus altos-fornos, por outro terreno maior e
que melhor se aplica ao objetivo de nele se construir uma
escola.
O terreno que o Estado irá receber na permuta dispõe de
acesso pavimentado até o Cemitério-Parque Divino Espirito
Santo; fica próximo do aeroporto local; é servido por linha
regular de ônibus urbano; já tem disponíveis os serviços da
COPASA, da CEMIG e da TELEMIG
Aval iados, os terrenos têm praticamente o mesmo valor
comercial, com pequena vantagem, aliás, para o imóvel
escolhido pelo Estado, fato que o próprio ITBI confirma. As
partes já manifestaram, por escrito, seu acordo por meio dos
seguintes documentos: a Promotoria Pública, por intermédio
do Oficio ng 194, de 28/3/94; a Companhia Siderúrgica Pains,
mediante a proposta de 13/4/94; o Estado, representado pela
Secretaria de Recursos Humanos e Administração, por meio do
Oficio ng 294, de 15/4/94.
Ainda mais relevante que a permuta de imóveis, capaz de pôr
fim às demandas, como se intenta conseqüentemente, é a
finalidade última, que a tudo preside neste projeto, de se
construir a escola, sonhada desde a frustrada doação- Uma
escola profissionalizante para adolescentes, necessidade
clamorosa da comunidade, que esta proposição viabiliza
juridicamente e para a qual se pede a aprovação dos
Deputados.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno

REQUERIMENTOS
Ng 1.356/96. do Deputado Glycon Terra Pinto, solicitando

seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas á
regulamentação da Lei ng 10.630, de 16/1/92
Ng 1.357/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçónica Obreiros da Paz, localizada no Município de
Buritizeiro, por seus 14 anos de existência.
No 1.358/96, do Deputado Wilson Trõpia, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a
Associação dos Organizadores de Turismo Ecológico - AMO-TE -
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pela publicação do jornal "Terra Verde'. (- Distribuídos á
Comissão de Educação.
- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos
Deputados Marcos Helênio e da Comissão de Defesa do
Consumidor (2).

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Simão Pedro Toledo e das Comissões de Educação e de Justiça.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Cardoso.
O Deputado Almir Cardoso - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, amigos da imprensa, senhoras e senhores,
estamos aqui, hoje, para levantar a questão de se comemorar
ou não o lg de maio, na atual situação dos trabalhadores no
Brasil. O Que percebemos é que existem contradições sociais
extremamente agudas, neste momento em Que se discute a tão
propalada caminhada do Brasil para a modernidade. Percebemos
que, paralelamente a essa discussão, em que se tem
enfatizado a modernidade, os contrastes sociais e os
desníveis, a pobreza e a miséria continuam sendo uma
constante em todas as regiões do Pais. Não só nas regiões
mais pobres, Nordeste e Norte, mas, também, nas regiões
industrializadas, onde se concentra a produção nacional.
Sabemos que iniciativas capazes de garantir condições

mínimas de dignidade e de sobrevivência para a parcela pobre
deste Pais têm sido bastante escassas. Entre essas
iniciativas, gostaríamos de citar as dos programas de renda
mínima - aliás, a criação de um programa dessa natureza é
objeto de um projeto nosso que está tramitando na Casa. A
Prefeitura de Campinas, SP, dirigida pelo PSDB, foi a
primeira do Pais a implementar um programa de renda mínima.
Também o Governo do Distrito Federal tomou tal iniciativa.
Estamos assistindo, nos últimos meses, à execução desse tipo
de programa em diversos municípios, em vários Estados da
Federação.
Trata-se de una proposta ousada no campo da justiça social.

Gostaríamos de ressaltar suas virtudes, pois sabemos que os
programas de ação social do nosso Pais são, invariavelmente,
marcados pela manipulação política e pelo desbaratamento dos
recursos nos meandros burocráticos, em todas as instâncias.
Os programas de renda mínima trazem um ganho imediato não só
para a população beneficiada, Que não é atingida por outros
programas, mas, também, para o Estado, que vê sua política
de ação social se tornar realmente efetiva, em virtude de se
gastarem poucos recursos com a atividade meio, que é
exatamente onde se consomem as verbas de ação social neste
Pais, uma vez que o gerenciamento desses recursos é
transferido do Estado, do poder público para a própria
família.
O programa, além de propiciar uma evidente distribuição de
renda no Distrito Federal e nos diversos municípios onde
está sendo implementado, tem a vrtude de atacar
frontalmente um grave problema brasileiro, que é a evasão
escolar. As crianças, para complementar a renda familiar,
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estão sendo obrigadas a partir para o mercado de trabalho
precocemente, ainda em idade escolar, abandonando, desse
modo, a escola.
Portanto, Srs. Deputados, gostaríamos de solicitar uma

atenção especial ao nosso projeto, no momento em que ele for
apreciado em Plenário. Solicitamos que o analisem imbuidos
do espírito público que os caracteriza.
Um questionamento que sempre surge é o relativo ao custo do
programa. Para resolver esse problema, propomos uma
discussão a respeito de prioridades no campo das políticas
públicas para a área social. Além de cortar políticas que
não se têm mostrado eficazes, devemos priorizar o programa
de renda mínima, pelos resultados positivos que vem
alcançando.
Em virtude da conhecida escassez de recursos para
investimentos no Estado, propomos também - esta proposta
consta no relatório final da CPI do Trabalho Escravo - a
execução gradativa do programa, elegendo-se uma região, como
o vale do Jequitinhonha, por exemplo, para sua implementação
experimental. Assim, ele será testado, e poderemos conhecer
os seus reais benefícios.
Outra possibilidade sugerida no mesmo relatório é a
execução do programa nas áreas de carvoarias, a fim de
beneficiar as famílias que nelas estão sujeitas ao trabalho
escravo.
Outra sugestão seria a de se eleger um estrato da
população, como o das mães solteiras, para ser o seu
primeiro beneficiário.
Portanto, o lQ de maio nos leva a refletir sobre a

necessidade de elegermos programas eficazes para empregar os
já tão parcos recursos destinados às políticas públicas de
assistência em nosso Estado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau.
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, servidores da Casa, profissionais da
imprensa, ocupo esta tribuna para dizer que, há pouco mais
de 100 anos, alguns abnegados uberabenses partiram em
direção às Indias. Os senhores podem imaginar o que
significou essa viagem, naquela época, em função de toda a
precariedade dos meios de transporte e de comunicação. Os
uberabenses foram lá e trouxeram exemplares de animais da
raça zebu, que, diga-se de passagem, na índia, é um animal
sagrado. O núcleo de Uberaba cresceu, desenvolveu-se, passou
por várias crises, mas, através dos criadores e mascates,
esses animais foram levados para todas as partes do
território nacional. Hoje, a raça zebuina faz parte de 85%
do rebanho nacional - como raça zebuina pura ou fazendo
parte de cruzamentos-, que é da ordem de 150 milhões de
cabeças. A conseqüência natural é a produção de carne e de
leite, tão importantes para o abastecimento de toda a
população brasileira. Gostaria de sugerir um voto de louvor
a todas essas pessoas que, através da pata do boi
desbravaram o nosso Brasil.
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Gostaria, também, de dizer que a Associação Brasileira dos
Criadores de Zebu é a maior associação brasileira de
criadores, tem sede em Uberaba e já possui escritórios
praticamente em todos os Estados da Nação.
Amanhã, dia 3 de maio, como acontece todos os anos, estará
presente, em Uberaba. o nosso Governador Eduardo Azeredo,
juntamente com o Vice-Presidente da República Marco Maciel,
para fazer a abertura solene dessa exposição, embora ela
tenha começado no dia 26 último, com a realização de leilões
de elite. São 33 leilões de elite, de animais de raça pura,
melhoradoras do plante] nacional. Expostos estão 1200
animais que representam o que há de melhor da pecuária
zebuina nacional.
Para terminar, gostaria de convidar a todos para estar em

Uberaba, a fim de que possam apreciar essa bela mostra, que
não é apenas uma festa. E mais do que isso: é um encontro de
pecuaristas, é um encontro de produtores, é um encontro de
negócios, cujo material genético vai dar origem a grande
parte do rebanho nacional.
Uberaba já não é mais uma cidade que tem zebu no pasto. A
agricultura já tomou lugar de grande parte das pastagens,
sobretudo grãos horticultura, que vêm fortalecendo a
economia do município. Mas Uberaba carrega a fama do boi no
pasto, que, de algum tempo para cá, cedeu lugar ás grandes
empresas de produção de material genético, através de sêmen
e embrião. Hoje, Uberaba produz a metade do sêmen zebuino do
Brasil e também 1/3 dos embriões de todo o Pais.
Além do convite que faço, gostaria que esta Casa se
congratulasse com a ASCZ pela realização dessa exposição
agropecuária, que, além de uma festa, é um congraçamento de
pecuaristas e um momento de realização de grandes negócios.
Muito obrigado-
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Sras. Deputadas
e Srs. Deputados, hoje, nesta tribuna, deveríamos estar
felizes para relatar as grandes atividades e comemorações
dos trabalhadores no seu dia, ontem. Só que as razões para
as comemorações não são tantas.
Na verdade, as grandes manifestações que tivemos por este
pais afora mostraram, claramente, a indignação e
insatisfação desta classe com o reajuste do salário mínimo.
de apenas 12%.
Passa plano, entra Presidente, sai Presidente, mas a
política brasileira tem sido a mesma. Em primeiro lugar, o
Governo, mais uma vez, utiliza-se de um artificio,
modificando o índice para conceder um reajuste inferior à
inflação. Isso já foi feito na época do Ministro Delfim
Netto, durante o regime militar. Existia um processo de
definição de índice em andamento e, depois, ele foi
modificado. Tivemos a mesma posição com Bresser Pereira, no
Plano Cruzado, e, agora, o Fernando Henrique faz o mesmo.
Muda o INPC para o IGPDI, que, na verdade, é mais uma forma



de tentar iludir e enganar os trabalhadores e levar deles
uma parcela do reajuste.
Queremos, daqui, protestar, dizendo que estamos indignados
com essa prática e essa política do Palácio do Planalto, O
Presidente Fernando Henrique e sua equipe são responsáveis
por mais um confisco de uma parte do já tão misero salário
do trabalhador, porque, hoje, modificar o critério INPC é
exatamente roubar (essa é a palavra mais correta), no
mínimo, 8% de todos os trabalhadores, se fôssemos levar em
consideração só a questão da inflação.
Em segundo lugar, o Governo sempre se utilizou do argumento

de que não poderia dar um aumento maior ao salário mínimo,
porque quebraria a Previdência. No entanto, há um
reajustamento maior para a Previdência do que para o salário
mínimo, demonstrando que o Governo estava mentindo,
enganando, no sentido de que esta questão da Previdência mão
era a razão de o salário mínimo mão poder subir. Hoje, o
Governo tem uma política clara de manter os salários da
classe trabalhadora arrochados.
Em terceiro lugar, estamos vendo que, em Minas Gerais,
mantém-se a mesma proposta do Governo Federal- Por quê? O
Governador do Estado, Eduardo Azeredo, coloca que vai
reajustar o salário de quem ganha só o mínimo para que
atinja os R$112,00. Os serviçais do Estado que hoje percebem
R$105,00 terão um aumento inferior aos 12% concedidos em
nível nacional. Isso demonstra que o Governo de Minas
concederá um reajuste abaixo daquele concedido em nível
federal
Una outra questão a ressaltar é que o Governo diz que não
concederá reajuste aos demais funcionários e só fará essa
adequação que já mencionei, para que todo mundo perceba o
salário mínimo. Isso não é correto.
O Governador Eduardo Azeredo está se esquecendo de que ele
não tem, este amo, o mesmo mecanismo de que dispunha no ano
passado, quando, infelizmente, esta Casa passou para ele a
autorização para governar através de medidas provisórias e
de decretos, sem ter que consultar este Poder. Mas essa
situação teve fim dia 31/12/95, felizmente. Agora, os
reajustes terão que ser votados por esta Casa. Espero que,
quando esse projeto chegar aqui, possamos travar um debate
franco e aberto sobre a necessidade de reajustamento de
salários e sobre a situação vivida pelos servidores públicos
do Estado, tanto do Poder Executivo, quanto do Legislativo e
do Judiciário. Não podemos mais assistir, passivamente, ao
Governo desrespeitando a classe trabalhadora, arrochando os
salários e deixando em dificuldade milhares de servidores e
seus familiares.
Estamos acertando com o Líder do Governo, Deputado Romeu

Queiroz, um encontro, na segunda ou terça-feira, com o Vice-
Governador. Ai, mão adiantará o Governador Eduardo Azeredo
dizer que só Cláudio Mourão negocia. Cláudio Mourão não
negocia nada. No ano passado, enrolou os servidores o ano
inteiro. Mas, este ano, estaremos acompanhando, e a
Assembléia Legislativa tem essa responsabilidade. Estaremos
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aqui e vamos denunciar qualquer tentativa de manobra para
tirar do Poder Legislativo a prerrogativa de discutir e
votar os reajustes dos servidores dos três Poderes.
Estaremos mobilizando os servidores para que isso não venha
a ocorrer.
O Governador terá que apresentar, concretamente, a situação
de todos os servidores. Nós, parlamentares, temos essa
responsabilidade. A Mesa da Assembléia, na qual o PT tem uma
representante, a Deputada Maria José Haueisen, precisa
discutir, também, esse assunto. A Assembléia não pode
continuar jogando para cima do Poder Executivo o problema do
reajuste dos seus servidores. Os servidores do Poder
Legislativo, também, estão com seus salários cada vez mais
arrochados. Desde que vim para esta Casa, há quase cinco
anos, nunca vi uma situação de salários tão miseráveis como
a que nossos servidores estão vivendo hoje. A Mesa tem
responsabilidade, para com esses servidores, de negociar,
discutir e pressionar o Executivo. Se for o caso, que ele
discuta, também, com seus servidores a possibilidade de
reajustes maiores.
Para finalizar, gostaríamos de dizer que vamos continuar

apoiando, firmemente, a atitude da CUT, que, ontem, começou
a preparar a greve geral, uma greve que reunirá, durante 24
horas, todos os trabalhadores brasileiros, no final deste
mês ou no mês que vem, para que esses trabalhadores
organizados, de norte a sul, possam dizer que não agüentam
mais esse engano do Governo Federal nessa questão de
salários. Queremos uma política salarial clara, que, de
acordo com a Constituição, lhes proporcione uma vida digna.
Estaremos aqui trabalhando nisso. Vamos cobrar do
Governador Eduardo Azeredo. Este ano, não adianta ele
decretar. Teremos que votar. Nem que gastemos todo o tempo
que tivermos em obstrução e em dificuldades, exigiremos que
os servidores do Estado de Minas Gerais sejam respeitados e
que não ouçam as noticias através da imprensa, mas possam se
sentar á mesa e discutir, abertamente, a situação financeira
do Estado e dos servidores. Não adianta o Governo dizer que
a situação do Estado é precária A situação de vida do
servidor, também, é precária.
Precisamos, hoje, encontrar um meio termo que venha atender

às reivindicações e necessidades do Estado, mas que também
venha colocar comida na mesa do trabalhador e do servidor
deste Estado. Porém, a população não quer só comida. Ela
quer se vestir, quer o transporte, o lazer e a cultura a que
tem direito. E exatamente isso que estaremos cobrando. Caiu
por terra o discurso do Governo de que a Previdência era o
problema para a q uestão do reajuste do salário mínimo. Hoje,
está provado que isso não ocorre. Espero Que OS Deputados
Estaduais possam, na votação da medida provisória, fazer as
alterações necessárias e que, de fato, esse IGPDI possa
cair, para que voltemos a ter o índice que era utilizado
anteriormente - o INPC - e o nosso direito respeitado
Esperamos que seja garantido um reajuste salarial, em níveis
nacional e estadual, correspondente, no mínimo, à inflação,



que atingiu a casa dos 20%. Essas são as nossas
reivindicações. Assim, teremos a real comemoração dos
trabalhadores, no dia do trabalho que, infelizmente, foi de
tristeza. Contudo, os trabalhadores continuarão lutando, não
só com a greve geral, mas com todos os seus instrumentos,
para que possamos ver os seus direitos respeitados. Muito
obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcelo

Gonçalves.
O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Srs.
Deputados e Deputadas, membros da imprensa e pessoas
presentes nas galerias, venho hoje comunicar e destacar para
toda a Minas Gerais a realização da já tradicional Festa
Nacional da Cerveja, que teve inicio ontem, em Divinõpolis,
estendendo-se até o dia 5 deste. O município, com acesso
pela MG-050, dista 100 Km da Capital e está, hoje, entre as
10 primeiras cidades do Estado, com uma população acima de
200 mil habitantes e uma grande estrutura hoteleira apta a
receber aqueles Que a visitam.
O ponto de destaque do festival acontece no dia 3, sexta-
feira, quando serão inaugurados vários melhoramentos no
Parque de Exposições pelc Prefeito Aristides Salgado. A
partir de então, o local Dassa a ser o palco dessa grande
festa, com apresentações de grandes artistas e bandas de
renome no Pais. O evento deste ano tem a chancela do Lions
Clube Pioneiro, que montou uma grande estrutura em parceria
com a Prefeitura Municipal, que espera receber em torno de
50 mil turistas durante a festa. Portanto, como porta-voz
daquela cidade, fica aqui meu convite a todos, para que
visitem Divinõpolis e participem de mais essa Festa Nacional
da Cerveja. Muito obrigado.

Za 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 

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

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do parágrafo único do art. 179 do
Regimento Interno, determina a anexação do Projeto de Lei np
754/96, do Deputado Olinto Godinho, ao Projeto de Lei ng
639/96, do Deputado Francisco Ramalho.
Sala das Reuniões. 2 de maio de 1996.
Wanderley Ávila, 1Q-Vice-Presidente nas funções de
Presidente.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Educação - aprovação, na 31a Reunião Ordinária, dos Projetos
de Lei ngs 133 e 578/95, do Deputado Wanderley Ávila;
372/95, do Deputado Jairo Ataide; 495/95, do Deputado
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Arnaldo Canarinho; 592/95, do Deputado Toninho Zeitune;
634/95, do Deputado Raul Lima Neto; 653/96. do Deputado
Jorge Hannas; 655/96, do Deputado Alencar da Silveira
Júnior; 657/96, do Deputado Durval Angelo; e 570/96, da
Deputada Elbe brandão; rejeição do Projeto de Lei no 598/95,
do Deputado Toninho Zeitune, e do Requerimento nQ 1.154/96,
do Deputado Dm15 Pinheiro; e aprovação dos Requerimentos
ns 1.244/96, da Deputada Elbe Brandão; 1.248/96, do
Deputado Leonidio Bouças; 1.256/96, do Deputado Paulo Piau;
1.269/96, da Comissão de Educação, e 1.275/96, do Deputado
António Roberto; pela Comissão de Justiça - aprovação, na
41a Reunião Ordinária, do Requerimento nQ 1.134/96, do
Deputado Durval Angelo (Ciente. Publique-se.); e pelo
Deputado Simão Pedro Toledo - falecimento do Sr. Luiz Silva
Miranda, em Sete Lagoas (Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Marcos Helênio,

em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei
Complementar no 16/96, de sua autoria, inclua-se o projeto
de lei complementar em ordem do dia para os fins do art. 288
do Regimento Interno.

2a 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.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em lo turno, do Projeto de
Lei np 547/95, do Deputado João Leite, que cria o Conselho
Estadual do Idoso de Minas Gerais. Incluído em ordem do dia
para os fins do art. 289 do Regimento Interno. Sobre a mesa
requerimento do Deputado João Leite, em que solicita a
retirada de tramitação do projeto. Vem à Mesa requerimento
do Deputado João Leite, solicitando a retirada do
requerimento em que solicita a retirada de tramitação do
Projeto de Lei np 547/95. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso VII do art. 244
do Regimento Interno. A Comissão de Justiça.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei flQ 608/95. do

Deputado Wanderley Avila, que acrescenta parágrafo ao art.
3o da Lei nQ 9.754/89. de 16/1/89. Incluído em ordem do dia
para os fins do art. 288 do Regimento Interno. Sobre a mesa,
requerimento do Deputado Wanderley Avila, em que solicita a
retirada de tramitação do Projeto de Lei nQ 608/95. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso VII do art. 244 do Regimento Interno.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, esta questão de
ordem refere-se á matéria que estaremos discutindo e
votando, que é o Projeto de Resolução no 773. Temos uma
comissão, designada pela Mesa, para modificar o Regimento
Interno. A Mesa já divulgou o anteprojeto para que seja
debatido e, depois, apresentado em Plenário. Gostaríamos de
entender porque estamos fazendo alterações que já constam na
proposta de modificação do Regimento Interno, como por
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exemplo a de aumentar o nosso tempo no Pequeno Expediente,
conceder apartes e modificar a Ordem do Dia. Por que está
sendo feito isso tora do projeto global? No meu
entendimento, a discussão do Regimento Interno deveria se
dar de uma forma global, porque, senão, alteramos aqui e,
depois, na frente, achamos que a Ordem do Dia deve ser de
outro jeito e teremos de fazer uma modificação nessa mesma
resolução que certamente não terá vida muito longa. Vamos
votar coisas desnecessárias. Então, com esta questão de
ordem queremos saber por que a Mesa está apresentando una
resolução que dispõe sobre alteração, já que temos outra,
num anteprojeto, e já que vamos ter um projeto global
apresentado pela Mesa, para votarmos a mudança do Regimento
Interno? Essa é a primeira informação que eu queria ter,
para, depois, ver como me portar durante o processo da
votação.
o Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Gilmar

Machado que a comissão de Deputados designada para elaborar
o anteprojeto do Regimento Interno resolveu antecipar a
apresentação desse projeto de resolução que altera o
transcurso da la parte da reunião, aumentando o praz para
os discursos do Pequeno Expediente e possibilitando apartes
nesse momento, uma vez que houve insistentes pedidos para
que se criasse, desde já, a oportunidade para debates nessa
parte da reunião.
O Deputado Gilmar Machado - O que gostariamos de saber é
como fica o anteprojeto que a Mesa já está, inclusive,
discutindo. Estamos discutindo com a Deputada Maria José
Haueisen para ver em que podemos ajudar na versão final,
depois da mudança. Por que não fazemos isso, já que o
anteprojeto está pronto, e nós temos mais 10 a 15 dias para
estar com a resolução final? Essa é a nossa dúvida.
O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado que
o anteprojeto estará em condições e que essa antecipação
visa apenas a atender, o mais rápido possi'1, à solicitação
de que se abra mais tempo e oportunidade ;ara os debates no
Pequeno Expediente.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Resolução nQ 773/96,

da Mesa da Assembléia, que altera dispositivos da Resolução
nQ 5.065, de 31/5/90. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação dc projeto com as Emendas ngs 1 a 3, que
apresenta. discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, em virtude da
importância dessas modificações, solicitamos o encerramento,
de plano, da reunião por falta de "quorum" ou a sua
recomposição.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência, verificando, de plano, a
inexistência de quorum", encerra a reunião convocando os
Deputados para a ordinária de debates de amanhã, dia 3, às 9
horas. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 11? REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
ÇOMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia vinte e três de abril de mil novecentos
e noventa e seis, comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da
Assembléia os Deputados Sebastião Navarro Vieira, Wanderley
Ávila, Maria José Haueisen, Ermano Batista e Antônio Júlio,
membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini, Clêuber
Carneiro, Glycon Terra Pinto 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. Sp.
III, da Lei nQ 11.815, de 24/1/95, e do 4Q do art. 2g 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 no âmbito da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Deputado Clêuber Carneiro, que
emite pareceres pela aprovação dos processos das seguintes
entidades: Associação Comunitária da Vargem do Amargoso,
Associação dos Trabalhadores Rurais da Localidade de
Palmitos, Banda de Congado de Nossa Senhora Aparecida,
Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Serra do Camapuã,
Clube Praça de Esporte do Pará, Ação Social Arquidiocesana,
Projeto Providência, Obras Sociais da Paróquia de Piunhi,
Clube Atlético Prateano, Associação dos Surdos de Contagem,
Centro Comunitário Social Novo Horizonte, Clube Esportivo
Pinheiro, Pitangui Esporte Clube, Obras Sociais do Bom
Pastor, Hospital São Vicente de Paulo, Associação dos
Moradores do Bairro Joaquim Furtado Pinto, Associação
Assistencial ao Menor Carente, Associação Comunitária do
Bairro Bela Vista e Kennedy, Clube de Mães Nossa Senhora de
Fátima, Instituição Menino de Jesus, Creche Sagrada Face,
Associação Comunitária de Campo Redondo, Associação
Comunitária Pró-Desenvolvimento do Catuti, Prefeitura
Municipal de Pedras de Maria da Cruz, Conselho de
Desenvolvimento Comunitário do Povoado da Capelinha do
Embirizal, SSVP de Boa Esperança, Associação Evangélica Nova
Jerusalém, Associação Evangélica Nova Jerusalém, Sociedade
Musical Senhora do Rosário, Sociedade Pró-Melhoramento de
Formiga, Conselho de Desenvolvimento Comunitário Francisca
Souto, Guarda Mirim de Mantena, Prefeitura Municipal de
Guanhães, Caixa Escolar Ester Gomes Martins, Caixa Escolar
Padre João de Santo Antônio, Centro Infantil de Caetê,
Prefeitura Municipal de Itaúna, Associação dos Nordestinos
em Uberlândia, Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São
Benedito, Associação dos Amigos das Comunidades da Pedreira
e Fomento. Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Rio
Abaixo, Associação dos Moradores e Amigos do Bairro
Icaivera, Associação Comunitária Educacional de Belo
Oriente, Associação Comunitária Vila São José, Associação
Mineira de Defesa do Ambiente, Casa de Apoio Amor e Caridade
- Lar da Criança. Casa do Movimento Popular da Região
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Industrial da Grande Belo Horizonte, Associação Comunitária
do Distrito de Nova Esperança, Caixa Escolar Mariana Augusta
de Carvalho, Associação Mineira de Paraplégicos, Prefeitura
Municipal de Guanhães, Ação Social da Igreja Batista da
Lagoinha, Ação Social da Igreja Batista da Lagoinha, Caixa
Escolar Euzébio Sudré, Remo Atlético Clube, Cruzeiro Futebol
Clube, Conselho Particular das Conferências Vicentinas de
Carmo do Rio Claro, Caixa Escolar Coronel Elpídio Alves
Ferreira, Caixa Escolar da Escola Estadual de Rubini,
Conselho Municipal da Mulher de Santo Antônio de Jacinto,
Núcleo Comunitário dos Amigos de Passa Tempo, Associação dos
Amigos de Ponte Cosme, Associação Comunitária do -upo de
Jovens de Pedra Bonita, Associação Comunitária da 1la dos
Gaúchos, Associação dos Moradores do Vale das Mangueiras,
Instituto Paroquial de Assistência Social, Prefeitura
Municipal de Poté, Prefeitura Municipal de Fruta],
Associação Comunitária do Bairro Darcy Vargas, Caixa Escolar
da Escola Estadual Sedes Sapientiae, Centro de Assistência
Técnica, Grupo Folclórico Aruanda, Associação dos Pequenos
Produtores e Moradores de Barro Amarelo, APAE de Teófilo
Otoni, Associação Comunitária dos Moradores de Ponto dos
Volantes, Associação dos Amigos do Bairro Vila Nova,
Prefeitura Municipal de Cruzilia, APAE de Lagoa da Prata,
Associação Feminina de Trabalho e Obras, Associação dos
Moradores do Bairro Nossa Senhora de Fátima, União
Comunitária do Córrego do Barracão, Ação Social das
Paróquias de Nanuque, Ação Social Menino Jesus, Ação Social
Paroquial Cidade Nova, Fundação São João Bosco para a
Infância, Associação Comunitária da Estiva, Prefeitura
Municipal de Paulistas, APAE de Viçosa, Prefeitura Municipal
de Paulistas, Associação Comunitária de Vila Risonha,
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara, Prefeitura Municipal
de Taquaraçu de Minas, Associação dos Pequenos Produtores
Rurais de Brejaúba. Associação Feminina do Sol Nascente,
Sociedade de Apoio e Recuperação de Dependentes Quimicos,
Sociedade de Educação e Cultura Popular do Municipio de
Santa Luzia e Adjacências, Prefeitura Municipal de Couto de
Magalhães de Minas, Conselho de Desenvolvimento Comunitário
de Pinheiros, Conselho de Desenvolvimento Comunitário da
Vila do Carmo, APAE de Carangola, Prefeitura Municipal de
Lagoa Dourada, APAE de Poços de Caldas. Conselho Particular
da SSVP - Poços de Caloas. Obra Unida Santa Luzia de
Marilac, União Estudantil de Teõfilo Otoni. Submetidos a
discussão e votação, são os pareceres aprovados. Em seguida,
os processos são apreciados pela Mesa, sendo relatores da
matéria os Deputados Wanderiey Ávila, lQ-Vice-Presidente, e
Ermano Batista, 4Q-Secretário, que emitem pareceres por sua
aprovação, os quais, submetidos a discussão e votação, cada
um por sua vez, são aprovados. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Mesa e da Comissão para
a próxima reunião, determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos.
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 30 de abril de
1996.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Wanderley Ávila -
Ibrahim Jacob - Errnano Batista - Antônio Júlio - Miguel
Martini - Glycon Terra Pinto - Marcos Helênio - Geraldo
Rezende.
ATA DA 30a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
Ás dez horas e quinze mir,.tos do dia vinte e três de abril
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados João Leite, Gilmar Machado e Romeu
Queiroz (substituindo este ao Deputado José Bonifácio, por
indicação do Bloco da Maioria), membros da supracitada
Comissão. Encontram-se presentes, também, os Deputados Almir
Cardoso e Marcos Helênio. 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 Romeu Queiroz que proceda á leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. Prosseguindo, a Presidência informa
que a reunião se destina a ouvir os Srs. Joaquim Antônio
Gonçalves, Assessor do Secretário Adjunto da Educação;
Sebastião Venâncio de Castro, Diretor do SENAI-MG; Adair
Balduino Ferreira, Presidente da Comissão de Educação da
Câmara Municipal de Uberlândia, e tolanda Rodrigues Assis
Abalérn, Diretora da Escola Estadual Américo Renê Giannetti,
de Uberlândia, que irão discorrer sobre as novas orientações
da Secretaria da Educação acerca do ensino
profissionalizante. A Presidência pede aos convidados que
tomem assento à mesa e esclarece que serão apreciadas as
matérias da pauta. A seguir, registra a presença do Sr. José
Cândido de Castro, Presidente da Associação de Pais e
Mestres da Escola Estadual Américo Renê Giannetti, e da
Vereadora Liza Prado, de Uberlândia. Prosseguindo, a
Presidência passa a palavra aos convidados, que discorrem
sobre o assunto em pauta. Passa-se à fase de debates, com a
participação de todos os convidados e parlamentares
presentes, conforme consta nas notas taquigráficas. Após, a
Presidência informa que não serão apreciadas as matérias da
pauta por falta de "quorum", agradece a presença dos
convidados, dos Deputados e dos demais participantes,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos. -
Sala das Comissões. 30 de abril de 1996.
Gilmar Machado, Presidente - João Leite - Carlos Pimenta -

Geraldo Rezende.
ATA DA 30a 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 três de
abril de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala
das Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro
Toledo, Leonidio Bouças, Arnaldo Penna e Elbe Brandão,



membros da Comissão de Constituição e Justiça; Ajalmar
Silva, Arnaldo Pénna, Jãiro Ataide e Elba Brandão, membros
da Comissão de Administração Pública; Miguel Martini, Romeu
Queiroz, Geraldo Santanna (substituindo este ao Deputado
Geraldo Rezende, por indicação da Liderança do PMDB) e
Sebastião Costa (substituindo o Deputado Clêuber Carneiro,
por indicação da Liderança do PFL), membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Arnaldo Penna
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, q ue; 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 726/96,
que dispõe sobre a finalidade e a estrutura orgânica da
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio e dá outras
providências; 727/96, que altera a estrutura orgânica da
Secretaria de Estado de Recursos Minerais, Hidricos e
Energéticos, extingue cargos e dá outras providências, e
728/96, que altera a estrutura orgânica da Secretaria de
Estado do Planejamento e Coordenação Geral, extingue cargos
e dá outras providências, de autoria do Governador do
Estado. Quanto ao Projeto de Lei nQ 726/96, o Presidente
esclarece que continua em discussão o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, cuja vista foi concedida ao Deputado
Anivaldo Coelho na reunião anterior. Encerrada a discussão,
é colocado em votação e aprovado o parecer. Uma vez que
foram distribuidos avulsos dos pareceres das Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, sendo, pois, dispensada a sua leitura, a
Presidência coloca em discussão o parecer em que o Deputado
Arnaldo Penna, relator pela Comissão de Administração
Pública, conclui pela aprovação da matéria. Discutido e
votado, é aprovado o parecer. Logo apôs. a Presidência
coloca em discussão o parecer em que o Deputado Alencar da
Silveira Júnior, relator pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, opina pela aprovação da matéria
Encerrada a discussão, é colocado em votação e aprovado o
parecer Passa-se, a seguir, à apreciação do Projeto de Lei
no 727/96. A Presidência informa que, na reunião anterior.
foi concedida vista do parecer da Comissão de Constituição e
Justiça ao Deputado Anivaldo Coelho e que foram distribuidos
avulsos dos pareceres das Comissões de Administração Pública
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A seguir, a
Presidência submete a discussão e votação o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça, o qual é aprovado. Ato
continuo, submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer em que o Deputado Bonifácio Mourão, relator pela
Comissão de Administração Pública, conclui pela aprovação da
matéria com a Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição e
Justiça. Também é aprovado, após discussão e votação, o
parecer em que o Deputado Romeu Queiroz, relator pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, opina
pela aprovação da matéria c3m a Emenda nQ 1, da Comissão de
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Constituição e Justiça. O Presidente, em seguida, passa á
apreciação do Projeto de Lei ng 728/96, informando que, na
reunião anterior, foi aprovado o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, concedida vista do parecer da
Comissão de Administração Pública ao Deputado Anivaldo
Coelho e distribuídos avulsos do parecer da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Esclarece, ainda,
que continua em discussão o parecer da Comissão de
Administração Pública. Encerrada a discussão, é colocado em
votação e aprovado o parecer. Continuando, submetido a
discussão e votação, é aprovado o parecer em que o Deputado
Alencar da Silveira Júnior, relator pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, conclui pela
aprovação da proposição com as Emendas ns 1 a 4, da
Comissão de Administração Pública. 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, 2 de maio de 1996.
Ajalmar Silva. Presidente - Marcos Helénio - Miguel Martini
- Arnaldo Penna - Geraldo Rezende - Ivair Nogueira - Simão
Pedro Toledo.
ATA DA iSa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
As nove horas do dia vinte e quatro de abril de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados João Leite, Leonídio Bouças, Hely
Tarquinio, Antônio Roberto e José Braga, membros da referida
Comissão. Está presente, também, a Deputada Maria José
Haueisen. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
João Leite, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Hely Tarquinio que proceda á leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. O Presidente passa à 22 Parte da Reunião.
A Deputada Maria José Haueisen encaminha à Mesa requerimento
de sua autoria, em que pleiteia sejam convidados o
Comandante-Geral e o Comandante do Batalhão de Choque da
PMMG, para prestarem esclarecimentos sobre os incidentes
envolvendo essa corporação e os integrantes do Movimento dos
Sem Terra, por ocasião da marcha pela reforma agrária; sobre
as estratégias adotadas pela PMMG em situações de confronto
com grupos de populares e sobre as áreas mineiras que
apresentam alto potencial de conflito agrário: e sejam
solicitadas cópias das imagens gravadas durante o incidente
pela Pa1G e pelas emissoras de televisão da Capital.
Colocado em votação, é aprovado o requerimento. O Deputado
Hely Tarquinio procede à leitura de relatório referente à
audiência pública desta Comissão, realizada nos dias 17/4/96
e 18/4/96, para discutir políticas públicas para os povos
indígenas- Submetido a discussão e votação, é aprovado o
relatório. A Presidência informa que o Deputado Hely
Tarquinio, relator do Projeto de Lei flQ 584/95, opina pela
aprovação da matéria no 2Q turno. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o projeto. Cumprida a finalidade da
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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. 2 de maio de 1996.
João Leite, Presidente - António Roberto - Péricles

Ferreira.
ATA DA 32a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E
POLÍTICA RURAL
As dez horas do dia vinte e cinco de abril de mil novecentos
e noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Paulo Piau, Almir Cardoso e Olinto Godinho,
membros da referida Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Paulo Piau, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Olinto Godinho que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. O Presidente esclarece
ter a reunião a finalidade de apreciar a pauta. Passando-se
à 2a Parte da reunião, o Deputado Paulo Piau passa a
Presidência ao Deputado Almir Cardoso e apresenta
requerimento no qual requer seja realizada reunião conjunta
desta Comissão e da Comissão de Ciência e Tecnologia, para
discutir a implantação e o desenvolvimento de empresas de
bases tecnológicas em Minas Gerais. Colocada em votação, é
aprovada a proposição. Reassumindo a Presidência, o Deputado
Paulo Piau solicita ao Deputado Olinto Godinho que proceda à
leitura do parecer do relator, Deputado Arnaldo Canarinho,
sobre a Mensagem nQ 78/96, no qual conclui pela aprovação de
789 processos, nos termos do projeto de resolução que
apresenta. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer. Esse relator solicita seja o Processo nQ 612.103,
da referida mensagem, convertido em diligência à RuRALMrNAS,
pedido que é deferido pela Presidência. A seguir, o Deputado
Paulo Piau passa a Presidência ao Deputado Olinto Godinho.
Usando da palavra, o Deputado Almir Cardoso opina pela
aprovação do Requerimento nQ 1.235/96, de autoria do
Deputado Paulo Piau. Colocada em votação, é aprovada a
proposição. O Presidente informa que o Deputado Arnaldo
Canarinho, relator do Requerimento nQ 1.236/96, do Deputado
Paulo Piau, opina pela aprovação da matéria. Submetido a
votação, é aprovado o requerimento. Reassumindo a
Presidência, o Deputado Paulo Piau submete a votação, cada
um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos
de Lei ns 339 e 340/95, do Deputado Jairo Ataide, os quais
são aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 30 de abril de 1996.
Paulo Piau, Presidente - Arnaldo Canarinho - Carlos

Pimenta.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 713/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto
de lei em tela visa declarar de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos da Fundação Dom Bosco - APAF -,
com sede no Municipio de Belo Horizonte,
A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para ser objeto de
deliberação conclusiva, nos termos do art. 104, 1, "a'. do
Regimento Interno.

Fundamentação
A APAF é uma sociedade civil sem fins lucrativos que tem
por objetivo a promoção da comunidade a que serve,
proporcionando-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
no 713/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 30 de abril de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA D lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 746/96

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça,
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por meio da Mensagem no 99/96. o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa o projeto de lei em epigrafe, que
altera a estrutura orgânica da Secretaria de Estado da
Habitação e dá outras providências.
Publicado no "Diário do Legislativo' de 17/4/96, o projeto,
que tramita em regime de urgência por solicitação do Chefe
do Executivo, foi distribuido às Comissões supracitadas
para, em reunião conjunta, receber parecer, nos termos dos
arts. 220 e 222 do Regimento Interno.
Incumbidos de nos pronunciarmos preliminarmente sobre Os

as pectos jurídico-constitucionais da matéria, passamos a
fundamentar o nosso parecer na forma a seguir.

Fund& entação
A proposição em tela tem :ir esco po alterar a estrutura
orgânica da Secretaria de Estado da Habitação, incluindo a
transformação e a extinção de cargos pertencentes àquela
Pasta, configurando-se como uma das medidas que compõem o
plano de racionalização administrativa ora implementado pelo
Governo do Estado.
Trata-se de matéria que se insere no âmbito da competência
do Estado membro, tendo-se em vista a sua autonomia
constitucional de auto-organização.
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Considerando-se o disposto no art. 61, VIII e XI, da Carta

mineira, é imperiosa a sua apreciação por esta Casa.
No que concerne à iniciativa legislativa, utiliza-se o

Governador do Estado da prerrogativa que lhe é Conferida
pelo art. 66, III. "e", do Diploma Legal supracitado, que
lhe atribui competência privativa para inaugurar o processo
legislativo em matéria dessa natureza:
'Art. 66 - São matérias de iniciativa privativa, além de

outras previstas nesta Constituição:

III - do Governador do Estado:
a) - ....................
e) a criação, estruturação e extinção de Secretaria de
Estado, órgão autônomo e entidade da administração
indireta;".
Visando tão-somente a correção técnica no texto da
proposição, apresentamos ao final a Emenda no 1.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
746/96 com a Emenda 

no 
1, a seguir redigida.
EMENDA No 1

No inciso II do art. 3g, substitua-se o símbolo "AD 06' por
"AD 12".
Sala das Comissões, 2 de maio de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Simão
Pedro Toledo - Geraldo Rezende - Ivair Nogueira.

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em exame, de autoria do Governador do
Estado, objetiva alterar a estrutura orgânica da Secretaria
de Estado da Habitação e dar outras providências.
A proposição tramita em regime de urgência e deve ser

apreciada em reunião conjunta de comissões. Preliminarmente,
a Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer sobre a
matéria, concluindo por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda no 1, que
apresentou.
Encarregados de analisar o mérito do projeto, passamos a

fundamentar nosso parecer na forma a seguir.
Fundamentação

Seguindo o procedimento Que ter sido adotado nesta
Comissão, vamos, primeiramente, procurar esclarecer todas as
mudanças propostas para, somente depois, formularmos o nosso
juizo a respeito delas.
Comparando o texto do projeto com o disposto na Lei n
10.624, de 16/1/92, e no Decreto ng 33.433, de 18/3/92,
observamos o seguinte:
1 - A Superintendência de Planejamento e Coordenação foi

transformada em Assessoria de Planejamento e Coordenação; os
Centros de Modernização Administrativa e de Informática
foram unificados no Centro de Racionalização e Informação;
as Superintendências Administrativa e de Finanças foram
reunidas na Superintendência de Administração e Finanças; as



Diretorias de Material e Patrimônio e de Transportes e
Serviços fundiram-se na Diretoria Operacional e as
Diretorias de Administração Financeira e de Contabilidade
foram reunidas na Diretoria de Contabilidade e Finanças. Até
aqui, chama-nos a atenção uma significativa diminuição do
número de órgãos destinados ao desempenho das atividades~
meio na Secretaria. Tal providência reflete orientação
básica que se nota na reforma administrativa em andamento,
no sentido de dotar todas as secretarias de Estado, no que
tange á área-meio, de estrutura orgânica uniforme e mais
enxuta.
2 - Na área-fim, as modificações foram mais profundas:

extinguiu-se a Superintendência de Licenciamento e Controle
de Operações, juntamente com a Diretoria de Projetos
Habitacionais; a Superintendência Habitacional foi mantida,
mas as Diretorias que lhe eram subordinadas - de Articulação
Municipal e Comunitária, de Estudos e Projetos
Microrregionais e de Fiscalização, Acompanhamento e Controle
de Projetos - foram substituídas pelas Diretorias de
Políticas Habitacionais e de Projetos Habitacionais; foi
criada a Superintendência de Infra-estrutura e
Desenvolvimento urbano, com as Diretorias de Infra-estrutura
e de Desenvolvimento urbano; e, por último, foi criada a
Superintendência de Programas Especiais e Emergenciais.
Novamente, nota-se que o projeto seguiu diretriz geral
presente na reforma: a reformulação e o reforço da estrutura
orgânica afeta á área-fim. Neste caso especifico, as
alterações propostas se reportam à nova concepção de
política habitacional adotada pelo atual Governo. Como se
depreende do texto do Programa Mineiro de Desenvolvimento
Integrado, a polí

t
ica habitacional do Estado deixou de se

ater exclusivamente à construção de casas para cogitar mais
amplamente da questão da moradia digna, a qual
evidentemente, pressupõe obras de saneamento básico,
urbanização, ampliação da oferta de serviços de saúde,
transporte, educação e lazer, entre outras. Dai o imperativo
de se criarem órgãos capazes de tratar dos múltiplos
aspectos agora integrados na política habitacional.
3 - No que diz respeito ao Quadro de Pessoal da Secretaria,
importa-nos destacar Que, do total de 102 cargos em
comissão, prevê-se a extinção de 28.
No conjunto dos seus dispositivos, parece-nos que o projeto

se orienta em direção correta, consoante com o propósito de
melhorar os níveis de eficiência da atuação do Estado e
reduzir os gastos públicos. A máquina administrativa não
pode ser um fim em si mesma, dai a necessária e oportuna
redução dos órgãos da área-meio e, em geral, do número dos
cargos comissionados. De outra parte, o reforço da estrutura
destinada ao desenvolvimento de atividades-fim permite que
se espere a melhoria do atendimento aos cidadãos mineiros.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei np 746/96 com a Emenda nQ 1, apresentada pela Comissão
de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 2 de maio de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente e relator - Marcos Helênio -

Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
análise altera a estrutura orgânica da Secretaria da
Habitação e dá outras providências.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça

concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria e apresentou-lhe a Emenda ng 1. -
Posteriormente, a Comissão de Administração Pública opinou

pela rovação da proposição com a referida emenda.
Agor vem a matéria a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
A proposição em tela tem por objetivo alterar a estrutura
orgânica da Secretaria da Habitação, que passaria a ser
constituida, nos escalões superiores, por Gabinete,
Assessoria Técnica, Assessoria de Planejamento e
Coordenação, Superintendência de Administração e Finanças,
Superintendência Habitacional, Superintendência de Infra-
estrutura e Desenvolvimento Urbano e Superintendência de
Programas Especiais e Emergenciais.
Além dessa matéria, cuida também o projeto da transformação

e da extinção de cargos em comissão na referida Secretaria.
A medida insere-se no plano de racionalização em curso,

visando à modernização da máquina administrativa.
A proposição propiciará redução dos niveis hierárquicos da
estrutura daquele ôrgão, permitindo que as informações
cheguem mais rapidamente á cúpula diretiva e que suas
decisões sejam transmitidas, em menor lapso de tempo, aos
escalões operacionais. Teremos, assim, gestão ágil e
moderna, cujo modelo, inclusive, vem sendo recomendado por
renomadas consultorias e implementado em grandes empresas
privadas.
Entendemos que essa medida possibilitará maior eficiência e

eficácia daquela Secretaria, implicando repercussão positiva
nas finanças públicas estaduais.
Além disso, podemos observar no projeto redução do número

de cargos em comissão, com visivel reflexo na diminuição de
custos.

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

Lei nQ 746/95 no lg turno, com a Emenda ng 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 2 de maio de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Miguel Martini, relator -
Marcos Helênio - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
No 747/96

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça,
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça
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Rel ator io
Por intermédio da Mensagem np 100/96, o Governador do
Estado encaminhou a esta Casa o Projeto de Lei ng 747/96,
que dispõe sobre a reestruturação da Secretaria de Estado da
Cultura e dá outras providências.
Publicada no "Diário do Legislativo de 17/4/96, a
proposição, que tramita em regime de urgência por
solicitação do autor, foi distribuída às Comissões
supracitadas para, em reunião conjunta, receber parecer,
consoante o disposto nos arts. 220 e 222 do Regimento
Interno.
Encarregados de apreciar os aspectos jurídico-

constitucionais pertinentes ao projeto, passamos a
fundamentar nosso parecer, na forma seguinte.

Fundamentação
O projeto sob comento insere-se no contexto mais amplo da
reforma administrativa que está sendo implementada pelo
Governo do Estado, objetivando a racionalização do aparelho
burocrático e a maior eficiência da administração pública.
Assim, a proposição fixa competência para a Secretaria da
Cultura e altera sua estrutura orgãnica, promovendo a
supressão, a transformação e a mudança de denominação de
unidades administrativas, bem como a transformação e a
extinção de cargos públicos.
o Estado membro, entidade política integrante da Federação
brasileira, dispõe de autonomia para a organização de seus
próprios serviços, em conformidade com a prescrição do
"caput" do art. 18 da Constituição da República. Essa
autonomia o habilita a modificar a estrutura organizacional
de seus órgãos e entidades, segundo critérios de
conveniência e oportunidade, desde que observados os
princípios consagrados no ordenamento jurídico vigente.
A Carta mineira, no art. 61, VIII e XI, determina

explicitamente a competência desta Casa Legislativa para a
apreciação de matérias dessa natureza, exigindo que elas
sejam disciplinadas por meio de lei em sentido estrito, que
deve ser sancionada pelo Chefe do Poder Executivo.
Por se tratar de fixação de atribuições para secretaria de
Estado, órgão componente da administração direta do
Executivo e subordinado ao Governador do Estado, claro está
que apenas este dispõe da faculdade privativa para a
deflagração do processo legislativo. Para ratificar tal
posicionamento, basta mencionar o disposto nos arts. 66,
III, "e' e 90, XIV, da Constituição Estadual.
Sob o ponto de vista formal, pode-se verificar que a
matéria não encontra nenhum óbice jurídico que comprometa
sua tramitação nesta Assembléia Legislativa
Analisando cuidadosamente os dispositivos da proposição,
constatamos dois equivocos, que devem ser corrigidos. O
primeiro refere-se ao art. 2g, que prevê a nova estrutura
orgânica da Secretaria da Cultura. Esse artigo omitiu a
Divisão de Museografia e Extensão, unidade administrativa
que deve ser enquadrada na estrutura da Superintendência de
Museus. 0 segundo equivoco diz respeito ao número de cargos
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de Diretor 1, constante no anexo do projeto, que deve ser
objeto de extinção. Tal anexo prevê a eliminação de três
cargos, mas apenas um deve ser extinto.
Com o intuito de corrigir essas falhas, propomos, na

conclusão desta peça opinativa, as Emendas ns 1 e 2.
Conclusão

Pelos motivos expostos, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
747/96 com as Emendas nQS 1 e 2, a seguir redigidas.

EMENDA No 1
Inclua-se no art. 2Q do projeto o seguinte inciso: -
"Art. 2g - ....................................
VII.a.2) Divisão de Museografia e Extensão..

EMENDA No 2
Substitua-se, no anexo do projeto, correspondente ao cargo

de Diretor 1, o número "03" pelo número "01'.
Sala das Comissões, 2 de maio de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator -

Geraldo Rezende - Ivair Nogueira - Arnaldo Penna.
Comissão de Administração Pública

Relatório
O projeto de lei em tela, de autoria do Chefe do Poder
Executivo, dispõe sobre a reorganização da Secretaria de
Estado da Cultura e dá outras providências.
Publicada em 17/4/96, foi a proposição, que tramita em
regime de urgência, distribuída ás Comissões de Constituição
e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, para receber parecer.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu
parecer sobre a matéria, concluindo por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com as Emendas ngs 1 e 2.
Encarregados de apreciar o mérito da proposição, passamos a

fundamentar o nosso parecer, na forma que se segue.
Fundamentação

A proposição ora avaliada visa reestruturar a Secretaria da
Cultura, procurando assim dar mais um passo na implementação
da pretendida reforma administrativa do Poder Executivo.
o órgão objeto da proposição em análise passará, por via
das medidas constantes no projeto, a contar com uma
estrutura organizacional mais racionalizada e com níveis
hierárquicos reduzidos, o que certamente resultará em
considerável melhoria da sua eficiência e menor custo
operacional
O elevado custo de manutenção da máquina administrativa do
Estado demanda, de forma inadiável, a tomada de medidas
dessa natureza, como única forma de mantê-la sob controle.
Assim sendo, entendemos ser o projeto oportuno e conveniente
aos interesses da administração e dos administrados.
Consta do projeto, ainda, a extinção de 73 cargos de
provimento em comissão lotados nos quadros daquela
Secretaria, levando-se em conta a alteração feita pela
Comissão de Constituição e Justiça. Isso demonstra de
maneira clara a intenção do Governador do Estado de reduzir
o pesado ónus decorrente da folha de pessoal daquele órgão.
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Todas as medidas constantes no projeto merecem a nossa
acolhida, haja vista refletirem com fidelidade os anseios da
população, que reivindica a cada dia um Estado mais
eficiente e menos burocratizado. A reorganização que ora se
propõe em nada prejudicará a atuação do poder público no que
diz respeito á coordenação, á execução e ao acompanhamento
da politica estadual na área da cultura. Assim, não há, de
nossa parte, qualquer razão para censurar, no todo ou em
parte, a proposição em apreço.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei no 747/96 com as Emendas nQs 1 e 2, apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 2 de maio de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Simão
Pedro Toledo - Marcos Relénio.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
exame, que dispõe sobre a reorganização da Secretaria de
Estado da Cultura e dá outras providências, recebeu
pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça
e de Administração Pública, com as Emendas ngs 1 e 2,
apresentadas pela primeira.
Vem agora a matéria a esta Comissão para, nos termos
regimentais, ser examinada quanto aos aspectos financeiros e
orçamentários.

Fundamentação
O projeto de lei em tela trata da finalidade e da estrutura

orgânica da Secretaria da Cultura. Propõe também a extinção
de cargos nessa Secretaria.
Examinaremos somente esse último ponto, uma vez Que 05

demais as pectos já foram analisados pela comissão de mérito.
A proposição extingue grande número de cargos, relacionados
em seu anexo. Além disso, transforma em um cargo de
Assessor-Chefe, código MG-24, símbolo AR-24, um cargo de
Diretor II, código MG-05.
A extinção dos cargos de que trata o anexo da proposição
resultaria na redução dos gastos de pessoal efetuados pelo
Tesouro Estadual na Secretaria da Cultura. O montante exato
é de difícil avaliação, mas fizemos uma estimativa a fim de
que nos fosse possível perceber a grandeza dos números
envolvidos.
Inicialmente, buscamos estimar a redução dos gastos com

pessoal que seria obtida caso todos os cargos da Secretaria
da Cultura estivessem providos, observando o seguinte;

Cargos em Comissão a Serem Extintos
Denominação Remuneração doRedução
do cargo cargo observada

Diretor Ii 1 1.188,81 1.188,81
Diretor 1 3 772,74 2.318,22
Assessor II 2 772.74 1.545,48
Assistente de Gabinete 7 379.65 2.657,55
Supervisor 111 16 337,32 5.397,12
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Supervisor II 20 213,92 4.278,40
Assistente Administrativo 3 213,92 641,76
Supervisor 1 1 183,57 183,57
Assistente Auxiliar 11 183,57 2.019,27
Secretário Executivo 11 183,57 2019,27
Total 22.249,45
A seguir, buscamos realizar uma estimativa com base na
situação efetivamente observada, na qual se verifica a
existência de cargos não providos. Pressupomos, então, que
seriam extintos inicialmente os cargos não providos. A
conseqüência desse fato sobre nossa estimativa é uma redução
da economia obtida, uma vez que parte dos recursos já não
está sendo gasta pelo Estado. Teríamos, então, a seguinte
situação:

Cargos em Comissão a Serem Providos/Extintos
Denominação Remuneração doRedução

do cargo cargo observada
Diretor II 1 1.188,81 1.188,81
Diretor 1 O 772,74 -
Assessor II O 772,74 -
Assistente de Gabinete 5 379,65 1.898,25
Supervisor III 10 337.32 3.373,20
Supervisor II 18 213,92 3.850,56
Assistente Administrativo 1 213.92 213,92
Supervisor 1 1 183,57 183,57
Assistente Auxiliar 5 183,57 917,85
Secretário Executivo 1 183.57 183,57
Total 11.809,73
Em ambas as situações, podemos notar a relevância da

economia a ser observada. E, face a essa redução de gastos,
sõpodemos opinar favoravelmente.
E sabido por todos nós que os gastos com pessoal estão em
nível superior àquele que seria desejável. Tal fato vem
impossibilitando o Governo Estadual de cumprir adequadamente
suas funções. Portanto, a reestruturação da Secretaria da
Cultura, permitindo uma redução dos gastos sem prejudicar o
desempenho de suas atividades, só pode ser merecedora de
nosso apoio.
No Que tange à transformação de um cargo de Diretor II em
um cargo de Assessor-Chefe, salientamos que tais cargos
possuem a mesma remuneração, razão pela qual não observamos
qualquer impacto financeiro.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei no 747/96, no lg turno, com as Emendas nQs 1 e 2,
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 2 de maio de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Miguel Martini, relator -

 

Geraldo Rezende - Marcos Helênio. -
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

No 773/96
Mesa da Assembléia

Relatório
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De autoria da Mesa da Assembléia, o Projeto de Resolução nç
773/96 altera dispositivos da Resolução nQ 5.065, de
31/5/90, que contém o Regimento Interno da Assembléia
Legislativa.
Á matéria está sujeita á tramitação prevista nos arts. 202
a 207, c/c o art. 80, VII, "a', e VIII, "a", do Regimento
Interno. Nesses termos, após publicado em 26/4/96, vem o
projeto à Mesa para receber parecer para o lQ turno-

Fundamentação
o incremento da atividade política do Legislativo,

ocasionado pelo processo de democratização que experimenta o
Pais, exige constante esforço de aperfeiçoamento dos
mecanismos de funcionamento do Poder e de exercício da
atividade de representação.
O aquecimento do debate político na sociedade tem reflexos
imediatos na dinâmica do Plenário da Assembléia, espaço
nobre que é da discussão política e do embate de idéias.
Deve o Poder Legislativo estar pronto, portanto, a
aperfeiçoar a dinâmica de suas reuniões, de modo a atender
aos ditames do novo cenário, que se enriquece pela atuação
plena do parlamento.
o projeto de resolução em exame objetiva, justamente,
possibilitar a adequação das reuniões de Plenário à
realidade atual. Por meio do projeto, propõe-se a ampliação,
de 10 para 15 minutos, do prazo para pronunciamentos no
Pequeno Expediente, bem como a permissão de apartes nessa
parte da reunião. Em conseqüência, altera-se também o
horário para o inicio e o término das demais fases da
reunião.
A permissão de apartes no Pequeno Expediente resultará, sem

dúvida, na efetiva dinamização dos debates. Para garantir,
porém, a oportunidade da palavra ao maior número possível de
Deputados, apresentamos, ao final deste parecer, três
emendas. Á Emenda nQ 1 propõe seja destinado ao orador do
Pequeno Expediente o tempo de 10 minutos, em lugar dos 15
minutos propostos pelo projeto. Mantém-se, assim, o prazo já
previsto atualmente no Regimento Interno.
Á Emenda ng 2 propõe a limitação em 3 minutos do tempo de
aparte a cada orador do Pequeno Expediente, com vistas a
garantir correta proporcionalidade entre o tempo do
aparteante e o do orador principal.
Finalmente, a Emenda ng 3 propõe seja dada preferência, nas
inscrições de oradores para o Pequeno Expediente, àqueles
Deputados que não houverem feito uso da palavra no mês em
curso.

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

Resolução ng 773/96 em lg turno, com as Emendas ns 1 a 3, a
seguir transcritas.

EMENDA Hp 1
No art. 2g, na redação proposta para o § lo do art. 31 da
Resolução no 5.065/90, substituam-se as expressões "quinze
minutos" pelas expressões "dez minutos".

EMENDA NO 2
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Acrescente-se ao art. 170 da Resolução nQ 5065, de 31 de

maio de 1990, o seguinte parágrafo único-
"Art. 170 - ....................................
Parágrafo único - No Pequeno Expediente, o tempo do aparte

não excederá a 3 (três) minutos-".
EMENDA Hp 3

Acrescente-se ao art. 31 da Resolução nQ 5.065, de 31 de
maio de 1990, o seguinte f 2Q, procedendo-se á conseqüente
remuneração
"Art 31 - .....................................

- Entre os inscritos, observada a ordem de inscrição,
terá preferência para fazer uso da palavra o Deputado que o
fez há mais tempo no mês em curso-".
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 30 de abril de
1996.
Wanderley Ávila, Presidente - Sebastião Navarro Vieira,
relator - Rêmolo Aloise - Maria José Raueisen - Ibrahin
Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 669/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei
em exame pretende declarar de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Guanhães. com
sede no Municipio de Guanhães.
Aprovado o projeto no lQ turno, em sua forma original, cabe
a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2c turno, em cumprimento das disposições do Regimento
Interno.

Fundamentação
As APAE5, instituições que vêm orientando suas ações para a
busca do assistencialismo, incentivam e fortalecem os
estabelecimentos especializados no tratamento do
excepcional, preocupadas com sua integração na sociedade.
Em vista do espirito de solidariedade que marca a
trajetória da APAE de Cuanhães, é justa e meritória a
concessão do titulo de utilidade pública que ora está sendo
proposta.

Conclusão
Pelas razões exaradas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 669/96 no 2Q turno, na forma original
Sala das Comissões, 30 de abril de 1996.
Marco Régis, relator.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 7 DE MAIO DE 1996

ATA

ATA DA 63? REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 3 DE MAIO DE 1996

Presidência do Deputado Wanderley Ávila
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): ia Fase: Ata - Correspondência: Oficias,
telegrama e cartões - Apresentação de Proposições: Projeto
de Lei no 786/96 - Comunicações: Comunicação do Deputado
Paulo Schettino - 2a Fase: Abertura de Inscrições - Leitura
de Comunicação Apresentada - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Rênolo Aloise -

Antônio Júlio - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio
- Antônio Roberto - Bilac Pinto - Carlos Murta - Dilzon Meio
- Dimas Rodrigues - Elbe Brandão - Francisco Ramalho -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Ivair
Nogueira - João Leite - Marcelo Gonçalves - Marco Régis -
Maria Olivia - Miguel Martini - Olinto Godinho - Raul Lima
Neto - Simão Pedro Toledo - Wilson Trôpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 91h15mir, 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.

1? PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
1? Fase
Ata

- o Deputado Antônio Andrade, 21)-Secretário 'ad hoc',
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

Correspondência
- A Deputada Maria Olivia, la-Secretária "ao hoc" , lê a
seguinte correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Cacildo Vasconcelos, Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado do Tocantins, agradecendo a boa
acolhida que nesta Casa tiveram os Srs. Eleazar Moura
Carvalho e Robson Alacon Silva, servidores daquela
Assembléia Legislativa.
Da Sra. Berenice Menegale, Secretária da Cultura,
informando, em atenção a pedido feito pelo Deputado Carlos
Pimenta (sejam feitas obras de recuperação da Igreja de
Matias Cardoso), que a solicitação foi encaminhada ao lEPRA,
órgão daquela Secretaria responsável pelo patrimônio, para
exame e parecer. (- Anexe-se ao Requerimento ng 1.148/96.)
Do Sr. João Batista de Oliveira, Presidente da Câmara
Municipal de Juiz de Fora, encaminhando cópia da
Representação no 63, em que o Vereador Alamir Lopes da Silva
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tece considerações acerca da situação de penúria por que
passa o funcionalismo público do Estado. (- A Comissão de
Administração Pública.)
Do Sr. Rodrigo Octávio Coutinho Filho, Diretor-Geral do
Departamento Estadual de Obras Públicas - DEOP -.
informando, com referência ao Requerimento nQ 854/95, da
Comissão de Saúde e Ação Social, que a documentação
solicitada se encontra à disposição da requerente,
aguardando-se apenas a visita de consultor desta Casa para
conferência e pesquisa dos dados.
Do Sr, Edson Antônio Arger, Coordenador da Auditoria do
Tribunal de Contas do Estado, informando que o processo
referente ao convénio celebrado entre esta Assembléia, o
DETEL, a TELEMIG e a Prefeitura Municipal de Caldas foi
considerado regular por aquela Corte. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 101, inciso XV, do
Regimento Interno.)
Dos Srs. Jorge Machado, Delegado Regional do Trabalho em
Minas Gerais, e Francisco Américo Mattos de Paiva,
Presidente da Associação Comercial de Minas, agradecendo o
convite para participar da reunião especial comemorativa do
centenário de nascimento do ex-Governador Israel Pinheiro.

TELEGRAMA
Do Sr. José Henrique Portugal, Secretário-Geral do
Governador, informando que o pedido feito ao Governador do
Estado pelo Deputado Anderson Adauto foi encaminhado à
Secretaria da Fazenda para exame. (- Anexe-se ao
Requerimento nQ 1.083/96.) CARTÕES

Dos Srs. General de Brigada Alvaro Henrique Vianna de
Moraes, Comandante da 42 Brigada de Infantaria Motorizada,
Ivan José Lopes, Presidente da Câmara Municipal de Montes
Claros, e Maria Regina Nabuco, Secretária Municipal de
Abastecimento de Belo Horizonte, agradecendo convite para
participar da reunião especial comemorativa do centenário de
nascimento do ex-Governador Israel Pinheiro.
Da Sra. Maria Regina Nabuco, Secretária Municipal de

Abastecimento de Belo Horizonte, agradecendo convite para
participar da 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 l Fase do
Pequeno Expediente,
- Nesta oportunidade, é encaminhada á Mesa a seguinte
proposição:

PROJETO DE LEI Hp 786196
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de

Desenvolvimento Social de Barroso - ASBAR.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária de Desenvolvimento Social - ASSAR -, com sede no
Município de Barroso.
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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.
Francisco Ramalho
Justificação: A Associação Comunitária de Desenvolvimento

Social de Barroso é uma sociedade civil, filantrópica, sem
fins lucrativos, e tem por objetivos prestar assistência
social á população carente no que diz respeito a suas
necessidades básicas; prestar assessoria à comunidade na
formação, na captação de recursos e no desenvolvimertto de
projetos; estimular a participação comunitária na
implementação do Conselho Municipal de Saúde e do Conselho
Municipal da Criança e do Adolescente; promover atividades
esportivas, recreativas e de lazer visando ao
desenvolvimento integral de crianças e de jovens; difundir o
principio da cooperação como estratégia na busca de solução
dos problemas comunitários e como forma superior de
relacionamento humano e social.
Dentro desse espirito, evidencia-se o caráter de utilidade

pública da referida entidade, objetivamente demonstrado pela
documentação que se anexou à proposição. Espera-se,
portanto, sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c O art. 104, inciso
1. do Regimento Interno. COMUNICAÇÃO

- E também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Paulo
Schet tino -

2a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a
Presidência passa à 29 Fase do Pequeno Expediente,
compreendendo a leitura de comunicações e pronunciamentos de
Lideres inscritos. Estão abertas as inscrições para o
expediente da próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicação Apresentada
- A seguir, a Presidência dá ciência ao Plenário da

comunicação apresentada pelo Deputado Paulo Schettino -
falecimento do Dr. Onofre Correa Cortes, em Ibiá (Ciente.
Oficie-se.).

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

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No- 594/95

Comissão de Saúde e Ação Social
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Rei atõr i 
De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em

exame, que pretende declarar de utilidade pública a União
Comunitária da Barragem Santa Lúcia, com sede no Município
de Belo Horizonte, foi aprovado no lQ turno, sem emenda.
Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente

sobre a matéria no 2Q turno, nos termos regimentais.
Fundamentação

A mencionada entidade trabalha para melhorar a infra-
estrutura da região onde atua, buscando propiciar melhores
condições de vida aos seus moradores.
Pelas ações de natureza social que a instituição vem

desenvolvendo, consideramos justa a declaração pretendida.
Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 594/95 no 2o turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 6 de maio de 1996
Luiz Antônio zanto, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 611/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto de lei em
exame pretende declarar de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Santa Luzia, com
sede no Município de Santa Luzia.
Aprovado no 1Q turno, com a Emenda no 1, vem o projeto a
esta Comissão para ser apreciado no 2Q turno de deliberação
conclusiva, em cumprimento das disposições do Regimento
Interno.
Cabe-nos, ainda, elaborar a redação do vencido, que é parte

deste parecer.
Fundamentação

O objetivo prioritário da citada instituição,
exclusivamente humanitária e educaiva. é manter e
incentivar a criação de estabele:rnentos destinados a
desenvolver métodos e técnicas pr:T rias á formação do
excepcional
Em virtude do zelo e da responsabilidade com que realiza o

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

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
no 611/95 no 2o turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 6 de maio de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI Np 611/95

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE de Santa Luzia, com sede no
Município de Santa Luzia.
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 Santa Luzia, com
sede no Município de Santa Luzia.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O Zp TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 633/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Raul Lima Neto, o projeto em tela
objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores de Santo António - ACOMOSA -, com
sede no Município de Sabará.
Aprovado o projeto em lQ turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2o
turno, nos termos regimentais-

Fundamentação
A referida Associação presta serviços ã comunidade,
promovendo a união dos moradores, por meio de atividades
sociais, culturais e esportivas, bem como a assistência às
pessoas carentes, especialmente ás crianças e aos idosos.

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

nQ 633/95 no 2Q turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 6 de maio de 1996.
Luiz Antõnio Zanto. relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 8 DE MAIO DE 1996

ATA

ATA DA 64a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 6 DE MAIO DE 1996

Presidência do Deputado Agostinho Patrús
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ia PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ia Fase: Ata - Interrupção dos trabalhos
ordinários - Nomeação de comissão - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da 12 Parte - Execução do
Hino Nacional - Palavras do Deputado Romeu Queiroz e do Sr.
Jésus Trindade Barreto - Entrega deplaca - Palavras do Sr.
Presidente - Apresentação do Coral da ASLEMG - Reabertura
dos trabalhos ordinários - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Rémolo Aloise - Ailton

Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior - Bilac
Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Elbe
Brandão - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gil Pereira -
Jairo Ataide - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José
Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonidio
Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marco Régis - Maria Olivia -
Miguel Martini - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu
Queiroz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro
Toledo - Wilson Trôpia.

ABERTURA -
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 201h08min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-Secretária, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior-

Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ia Fase
Ata

- A Deputada Elbe Brandão, 2a-Secretária ad hoc', procede
á leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários para, nos termos do f 1Q do art. 23 do Regimento
Interno, destinar a 12 Parte da reunião a homenagear a
Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais pelo seu
33Q aniversário de fundação e permanente trabalho em prol da
cultura mineira.

Nomeação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência nomeia os Deputados Carlos
Murta, Maria Olivia e Carlos Pimenta para, em comissão,
introduzirem no recinto do Plenário as autoridades e 05
demais convidados que se encontram no Salão Nobre.

Composição da Mesa
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O Sr. Presidente - Esta Presidência convida a tomarem
assento à Mesa os Exmos. Srs. Luiz Gonzaga Teixeira,
Secretário da Cultura em exercido, representante do
Governador do Estado, Eduardo Azeredo; Jésus Trindade
Barreto, Presidente da Academia Municipalista de Letras de
Minas Gerais; Jairo Monteiro da Cunha Magalhães, Secretário
Adjunto da Justiça; Wilson Veado, Presidente do Instituto
Histórico e Geográfico de Minas Gerais; as Exmas. Sras.
Marta Nair Monteiro, Vereadora, representante da Câmara
Municipal de Belo Horizonte, e Luziana Lanna, representante
da Associação Comercial de Minas Gerais.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - Esta Presidência registra a presença,
neste Plenário, dos Exmos. Srs. Euclides Cintra, Hélio
Rezende, Nélson Lombardi, Lourival Brasil, Rodrigo Coutinho,
José Geraldo Faria, Geraldo Abade das Dores, Aluizio da Cruz
Quintão e Luiz Carlos Abrita, os quais muitos serviços já
prestaram a esta Casa e ao Estado.

Destinação da ia Parte
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião a
homenagear a Academia Municipalista de Letras de Minas
Gerais pelo' seu 33Q aniversário de fundação e permanente
trabalho em prol da cultura mineira.

Execução do Hino Nacional
O Sr. Presidente - Esta Presidência convida os presentes a

ouvirem, de pé, o Hino Nacional.
- Ouve-se o Hino Nacional.

Palavras do Deputado Romeu Queiroz
Exmos. Srs. Deputado Agostinho Patrús, Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Prof. Luiz
Gonzaga Teixeira, Secretário da Cultura em exercicio,
representante do Governador do Estado, Dr. Eduardo Azeredo;
Jésus Trindade Barreto. Presidente da Academia Municipalista
de Letras de Minas Gerais; Jairo Monteiro da Cunha
Magalhães, Secretário Adjunto da Justiça; Prof. Wilson
Veado, Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de
Minas Gerais; Exmas. Sras. Marta Nair Monteiro, Vereadora, e
Luziana Lanna, representante da Associação Comercial de
Minas Gerais, senhoras e senhores: esta Casa comemorou
recentemente o centenário de nascimento do Or. Israel
Pinheiro. Esse mineiro de Caeté acreditava que o
desenvolvimento brasileiro deveria passar, necessariamente,
pelo processo de interiorização do Pais, com o conseqüente
fortalecimento das comunidades. Para desencadear esse
processo, é que foi construida Brasilia. O progresso
deslocou-se do litoral e se estendeu, então, à vastidão do
território pátrio, pontilhada de unidades municipais. Uma
tal interiorização não produziu efeitos exclusivamente
econômicos, mas também influiu, de forma benéfica, no
desenvolvimento cultural do Pais.
Vêm-nos tais reflexões a propósito desta solenidade,
quando, oportuna e merecidamente, a Assembléia Legislativa
homenageia a Academia Municipalista de Letras de Minas
Gerais, que comemora 33 anos de brilhante trajetória- Nessas
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três décadas, a entidade vem-se empenhando para valorizar a
atividade intelectual, com raizes em cada pedaço do vasto
chão das Gerais. Ela foi criada, exatamente, com o objetivo
de congregar os intelectuais da Capital e do interior.
Afastando a idéia de que as elites só podem formar-se nos
grandes centros, notadamente nas capitais, a nossa Academia,
por assim dizer, abriu as portas do reconhecimento público
não só aos talentos belo-horizontinos, mas também a todos
que, com inegável competência, empenham-se nas letras e na
cultura, em todas as regiões mineiras.
Os estatutos da instituição, muito a propósito, definem

como suas finalidades as de acolher os valores culturais dos
nossos municípios, valorizar, engrandecer e estimular o
desenvolvimento cultural das comunas, aprofundando-se no
conhecimento de sua história e evitando que sejam relegados
ao anonimato os luminares que, nas localidades de origem,
contribuem para o aprimoramento do exercício literário e
artístico.
Em 8/4/63, 13 bravos intelectuais de nosso meio, soldados

da luz contra as piores trevas, que são as do espirito,
intentaram o nobre empreendimento. Alfredo Marques Vianna de
Goes, Ragosino Alves, Raul Tassini, Benedicto Machado Homem,
José Domingues de Oliveira, Demóstenes César Júnior, Pedro
Menezes Santos, Eugênio Morato, Sebastião Noronha, José
Rodrigues Crespo, Laércio José de Oliveira, grandes
personalidades, que tanto fizeram pela cultura mineira.
Hoje, a entidade é presidida por nosso particular amigo e
ex-colega nesta Assembléia, o Dr. Jêsus Trindade Barreto
Homem público que deixou o nome gravado para sempre na
crônica parlamentar do Estado, pelo trabalho político do
mais alto nível desenvolvido em prol de nossa sociedade, o
Or. Jésus continua a servir ã causa dos cultores do
espirito.
Aliás, cumpre ressaltar que os vínculos desta Casa com a

Academia Municipalista são muitos e significativos. A atual
Secretária-Geral da Casa de São Francisco, a escritora
Natércia Villefort, prestou por muitos anos seu valioso
concurso como funcionária eficiente deste Poder.
Inteligências que emprestaram seu brilho a nossas lides
legislativas, Lourival Brasil e Nélson Lombardi pontificam
hoje como acadêmicos de destaque. Nosso Presidente, o
Deputado Agostinho Patrús, orgulha-se de ser o ocupante da
cadeira Presidente Tancredo Neves, desde 1992-
A própria estrutura da Academia Municipalista de Letras,
composta de 11 seções, testemunha o espirito moderno e
democrático q ue a preside desde a fundação. Por ela passaram
Augusto Fernandes Azevedo e Ataliba Lago, nomes que Minas
não poderá esquecer jamais. Os fundadores escolheram São
Francisco de Assis como patrono. Foi escolha de acerto e
sensibilidade, já que ele deixou-nos autênticas e primorosas
peças literárias, na forma das orações que todos conhecem. O
franciscanismo, por outro lado, tem sido planta de repetidas
e generosas florações no mundo da filosofia, das ciências e
das artes.
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O Dr Alfredo Marques Vianna de Goes, Presidente fundador,
dedicou boa parte de sua profícua existência àquela que
podemos denominar, com propriedade, Casa de São Francisco
Com devotamento, esteve á sua frente por 25 anos e, ao
falecer, era Presidente vitalício.
Sucedeu-o o Or. Tasso Ramos de Carvalho, conceituado médico
de origem gaúcha, natural de Cruz Alta, mas mineiro de
coração. Com ele, os trabalhos do sodalicio prosseguiram e
tiveram notável impulso. A exemplo de vários outros sócios-
fundadores, o Dr. Alfredo e o Or. Tasso não estão mais entre
nós; entretanto, convivemos sempre com sua lembrança. A
Academia foge á rigidez de suas congêneres para abrigar a
mais vasta gama de manifestações culturais. Poesia, romance,
novela, conto, teatro, história, biografia, memórias,
folclore, filologia e lingúistica, educação, pedagogia,
literatura Infantil, filosofia, sociologia, jornalismo,
crônica, ensaio, erudição e critica e letras jurídicas
encontram lugar no vasto universo de atividades que a
entidade acolhe sob seu patrocínio.
Desde a fundação até o presente, foram admitidos 250
acadêmicos, que na solenidade de posse pronunciam-se,
preferencialmente, sobre um conterrâneo ilustre já falecido.
E a tradição evocativa, a lembrar que a vida intelectual
transcende os limites do tempo e faz o homem experimentar o
gosto da eternidade.
Síntese dos resultados da atuação acadêmica pode ser
localizada nas revistas comemorativas dos anos de 1977, 1980
e 1982. Em 1980, publicaram-se as "Palestras Camonianas", e,
em 1983, veio a público a obra "Grandes Mestres do Passado".
Entre as publicações patrocinadas pela instituição,
destacam-se, ainda, os "Cadernos e Folhas de Cultura". A
atuação do sodalicio manifesta-se ainda no apoio a concursos
literários e outras manifestações da multifacetada riqueza
espiritual das várias regiões de Minas.
A reunião periódica e ordenada de homens e mulheres das
letras e das artes é tradição que vem da pátria de Voltaire
e Victor Hugo e remonta à instituição da Academia Francesa.
Em nosso Pais, na passagem do século, fundou-se a Academia
Brasileira de Letras, tendo à frente o imortal Machado de
Assis. Em Mimas Gerais, temos a Academia Mineira de Letras,
a nossa Academia Municipalista e a Academia Feminina Mineira
de Letras, entre outras casas congêneres espalhadas por
nosso território. Essa multiplicidade dá bem a medida do
vigor da alma da gente da montanha e de sua vocação inata
para o culto do belo e do sublime. A Municipalista, pela
filosofia que inspirou sua criação, a de destacar a
intelectualidade e a manifestação cultural de cada município
mineiro, nos é particularmente cara.
Afinal, Minas Gerais é um Estado com cerca de 800
municípios, e a população de Belo Horizonte compõe-se, na
esmagadora maioria, de habitantes oriundos das comunas
interioranas. Uni colegiado que se vincula às letras, tem
representatividade e fala de perto a cada uma de nossas
unidades municipais tem, portanto, extraordinária
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identificação com nossa gente e contribui, de maneira
efetiva e vantajosa, como instrumento de divulgação e
aperfeiçoamento cultural, como fator de aproximação entre as
comunidades e como confirmação da cidadania e do civismo.
O programa comemorativo do aniversário da entidade inclui
-?lida homenagem ao saudoso Governador Israel Pinheiro,
referido como 'sempre benfeitor da cultura de Minas".
Constatamos isso com especial satisfação, já que, como
dissemos no principio deste pronunciamento, o Dr. Israel foi
entusiasta da interiorização e do municipalismo, como
sinônimo de geração de bem-estar material e oferta c.:ural
para todos os nossos rincões.
Nossos calorosos parabéns, portanto, à Academia

Municipalista de Letras de Minas Gerais. Que prossiga ela
com seu trabalho nobilíssimo e sua participação ponderável
nos destinos da comunidade mineira. Ao Dr. Jêsus Trindade
Barreto, que a preside, e a todos os Diretores e membros
aqui presentes, nossa mensagem plena de reconhecimento e
admiração.

Palavras do Sr. Jésus Trindade Barreto
Sr. Deputado Agostinho Patrús, Presidente desta Casa e
nosso ilustre confrade na Municipalista; Sr. Prof. Luiz
Gonzaga Teixeira, Secretário Adjunto da Cultura e
representante do nobre Governador Eduardo Azeredo; meus
caros amigos e colegas de faculdade; Deputado Jairo Monteiro
da Cunha Magalhães, Secretário Adjunto da Justiça; ilustre
Prof. Wilson Veado, Presidente do Instituto Histórico e
Geográfico de Minas Gerais; Exma. Sra. Vereadora Marta Nair
Monteiro; Ilma. Sra. Profa. Luziana Lanna, representante da
Associação Comercial de Minas Gerais; senhores convidados,
autoridades, senhoras e senhores, ilustres e nobres
Deputados, a decisão desta Casa de homenagear uma academia
de letras não é um fato corriqueiro. Ao contrário, ele é
inusitado, bem raro mesmo, devendo despertar a atenção e os
aplausos dos observadores da nossa vida pública. Não é esta
Assembléia o estuário natural de todos os nossos
acontecimentos e movimentos? A iniciativa, que revela a

a sensibilidade de V. Exas. , traduz, ainda, o notável pendor
dos mineiros, que legitimamente representam, para as coisas
maiores, para o cimo da inteligência, a cultura. O lema da
Academia Municipalista, hoje aqui homenageada, e' Ad Majora
Nata', ou seja, ela nasceu e vive para as coisas mais
sublimes.

o Vejam V. Exas. , Srs. Deputados, vejam todos que magnifica
demonstração estamos aqui a produzir de que não assiste
qualquer razão ao Ministro da Cultura do atual e ainda
cambaleante Governo da República, quando diz, na imprensa,
que 'Minas tem um pouquinho de cultura'.
Na verdade, o que todos sabemos, ou pelo menos aqueles que,

ao contrário de certo alto burocrata, possuímos um mínimo de
cultura, é que este Estado glorioso ostenta, ele só, mais de
60% do patrimônio histórico, artístico, cívico e cultural da
Nação brasileira.
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O ilustre professor alemão Hermann Gorgen, que viveu em
Minas durante a escura noite nazista e se tornou cidadão
mineiro honorário por meio de lei votada neste Plenário,
escreveu, em seus excelentes "Cadernos Teuto-Brasileiros',
editados em Bonn, onde voltou a residir, a lecionar Direito
e a exercer mandato eletivo; "Ninguém conhecerá o Brasil se,
antes, não conhecer Minas Gerais. Só nesse Estado nasceriam
vultos como Tiradentes e Santos Dumont, vocacionados para as
grandes conquistas". De Minas, o extraordinário barroco;
daqui, a Inconfidência, prelúdio da independência pátria;
nosso é o patrono das artes nacionais, o Aleijadinho, assim
como o atleta do século; e ainda é de Minas o maior número
de Presidentes da República, com a particularidade de que
todos foram eleitos pelo sufrágio direto, o que confirma a
nossa vocação, inscrita na bandeira; liberdade!
Poderíamos afirmar, Srs Deputados, acadêmicos e
convidados, que o nosso Estado participou, direta ou
indiretamente, dos dois maiores acontecimentos da
humanidade, havidos neste trepidante e já findante século: a
colocação do homem na Lua só foi possível depois dos
primitivos vôos do mineiro Alberto Santos Dumont em Paris.
Foi esse o maior feito cientifico. E não se poderá negar que
as poderosas astronaves que hoje evoluem no espaço sejam os
"Demoiselles" e "14-Bis" aperfeiçoados ao longo do tempo.
Foi no campo politico-militar o segundo maior evento, que
consistiu, sem dúvida, na derrota do nazismo e do fascismo
pelas forças aliadas, que foram integradas pela Força
Expedicionária Brasileira, cujo contingente, de 25 mil
homens, tinha cerca de 6 mil pracinhas destas Alterosas
Minas foi, portanto, o Estado que mais soldados enviou aos
campos de guerra da Itália. O soldado José Maria Torres, de
Viçosa, foi o primeiro pracinha a disparar contra as
posições alemãs, segundo o que se lê na pág 1-310, volume
6, da magnifica obra "História das Guerras Mundiais", de
Douglas Michalany
"O serviço prestado ás letras é como se feito á pátria".

Essa curiosa, inteligente e correta assertiva, nobres
Deputados, é de Sua Majestade, o Imperador Pedro II, o único
rei genuinamente brasileiro, em carta ao clássico português
Alexandre Herculano. Sua Majestade foi uma das maiores
figuras de toda a história pátria e, para o grande Primeiro
Ministro inglês Gladstone, seu coevo, que o conhecera
pessoalmente, "Dom Pedro II era um homem que não apenas
representava muito bem a sua gente e o seu Pais, mas, ainda,
dignificava a própria raça humana".
Acrescentarei, neste momento, o que o grande poeta Victor
Hugo disse a D. Pedro II, em Paris; "Majestade, eu sou
republicano inveterado e, graças a Deus, aqui, na Europa,
não temos um rei como Vossa Majestade"- O. Pedro II
perguntou; "Por que, meu caro poeta? O que você quer dizer?"
Victor Hugo, então, disse; 'Majestade, se a Europa tivesse
um só rei como D. Pedro II, eu, republicano, e todos os
europeus seriamos monarquistas."
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Pois o que está a fazer aqui, hoje, a nobre Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, senão prestando mais um serviço
a nossa Pátria, por meio do prestigio que empresta, com este
ato solene, às letras de nosso Estado? Na verdade, a
Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais é um
sodalicio com 33 anos de serviços prestados á cultura
mineira. E a terceira entidade na escala cronológica, vindo
logo após o venerando Instituto Histórico e Geográfico de
Minas, fundado pelo inolvidável ex-Presidente João Pinheiro,
e a estimada e culta Academia Mineira de Letras, fundada
ainda em Juiz de Fora.
O nosso grande objetivo estatutário não é só a produção
literária em si; ali não se vive apenas a compor e a
declamar versos, a escrever romances e contos. Aliás, já
seria isso bastante, para um organismo como esse.
Entretanto, nossos predecessores, nossos fundadores, com o
poeta e tribuno sertanejo Marques Viana de Góis à frente,
pensaram em algo mais, certamente elogiável . Conceberam a
idéia de desperta- e incentivar valores intelectuais e
culturais, sempre existentes em nossos municípios, e trazê-
los à tona.
Dai a expressão academia municipalista querendo significar
como que um municipalismo cultural. Na prática, temos
conseguido bastante. Inúmeras são as cidades mineiras em que
temos intelectuais ligados á nossa Casa; e temos incentivado
o costume de visitas a diversas comunas mineiras,
normalmente àquelas onde existem academias locais. Estimula-
se o intercâmbio cultural.
Os quadros da Academia Municipalista registram

significativos nomes das letras e da vida nacional, sendo de
justiça destacar os de Juscelino Kubitschek de Oliveira,
grande ex-Presidente da República, Ayres da Mata Machado
Filho, dos maiores intelectuais nossos, Prof. Hilton Rocha,
notável académico e cientista de renome internacional, Mauro
Mendes Vilela, Zenilia Paixão, Silveira Neto, apenas para
mencionar alguns daqueles que já partiram. Entre os vivos,
vamos encontrar excelentes valores, tais como prelados
eminentes, sacerdotes ilustres, militares valorosos e uma
plêiade de poetas, romancistas, contistas, historiadores,
todos envolvidos, com grande entusiasmo, numa importante
produção cultural, muitos publicando os seus livros. Vários
de nossos confrades integram, também com brilho, os quadros
da Academia Mineira, assim como do Instituto Histórico e
Geográfico. E o ex-Ministro da Justiça Oscar Dias Corrêa
brilha na Academia Brasileira de Letras-
0 patrono da Academ Municipalista de Letras de Minas
Gerais, Srs. Deputados, é São Francisco de Assis. Santo e
poeta. Pobre, sobretudo! Será por isso que ela não possui
uma sede? Ou será porque os nobres Deputados mineiros não o
sabiam? Sendo esta a hipótese, sairemos daqui esperançosos.
Esperançosos de que, em futuro não muito distante,
construiremos a nossa sede, que será a Casa de Cultura de
Minas Gerais. Não é um sonho irrealizável, pois, afinal,
Minas é culta e tem o gosto pela cultura.
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Na verdade, o nobre Governador Eduardo Azeredo, nosso sócio
honorário, deu-nos, quando Prefeito desta Capital, o terreno
situado na Rua Agripa Vasconcelos, nQ 81, no Bairro das
Mangabeiras O projeto de construção foi elaborado pela
Secretaria de Obras por autorização do então Governador
Hélio Garcia. Passos importantíssimos já foram dados,
portanto. Devemos prosseguir e, quem sabe, poderemos
inaugurar a Casa de Cultura de Minas, sediada em Belo
Horizonte, ao fim do ano de 1997, no encerramento dos
festejos do lo centenário da nossa linda e querida Capital.
Capital cuja história e construção foi tão linda e
poeticamente cantada pela nossa ilustre confreira Cely
Fallabela em seu livro "Os olhos de Arão', obra que merece
aplausos e até poderia ser lida nas escolas belo-
horizontinas, com proveito para todos.
Tendo mencionado uma das produções de académica nossa, que
trata de Belo Horizonte, quero inserir aqui um belo soneto
do confrade Felisbino Casserniro Ribeiro, coronel reformado
da nossa Policia Militar, que fala da construção de
Brasilia, essa grande epopéia brasileira, decidida e
realizada pelos notáveis mineiros Juscelino Kubitschek e
Israel Pinheiro: (-Lê:)

'BRASILIA
Ao genial estadista, ex-Presidente. Or. Juscelino
Kubitschek de Oliveira, Cel.- Médico da Policia Militar de
Minas Gerais, aquele notável Capitão-Médico, chefe do trem-
hospital, na Revolução de 32; quando teve a honra de ter sob
sua chefia o então Capitão-Médico Dr. João Guimarães Rosa.

F. Cassimiro Ribeiro
Excelsa Capital sonhada desde outrora!/Aurora Boreal!

Medalha luzidia!/TU és do meu Brasil, que o gênio
condecora,! A gama de esplendor, no peito que dormia.//NO
quadro planetário, és tu o sol de agora;/Estados em
conjunto, em volta, noite e diadRecebem tua luz e a vida
sem demora;/Recebem teu calor, em forma de energia//Tu és
do velho mundo, a doce namorada . . ./Do peito do Estadista, a
dadivosa filha!/Ao longe te contempla a Europa
deslumbrada!//Pujante, no Planalto, a tua luz brilha;/E o
século te aclama ao mundo da alvorada:-/"Tu és, oh, bela
Estrela, a oitava maravilha!
21 de abril de 1960".
A construção de Brasilia encantou não apenas a Europa -
desculpe-me o Querido amigo e poeta. Vivia eu, então, em
1958 nos Estados Unidos, e posso afirmar que os americanos
ficaram boquiabertos e admirados com o ritmo de Israel
Pinheiro e Juscelino Kubitschek: 24 horas de trabalho ao
dia.
Em nossas reuniões, senhores, também cultivamos o civismo e
homenageamos a história. Também vivemos sempre em perfeita
comunhão com a comunidade luso-brasileira Com o Consulado
Português, com o Elos Clube e outras entidades e associações
que se esmeram no doce afã de cultuar, usar, prestigiar e
proteger o nosso lindo e comum idioma de figuras imortais
como Luis de Cantes e Pe. Antônio Vieira, hoje falado por
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mais de 200 milhões de pessoas e que, além disso, e
sobretudo, foi usado pela sublime Mãe de Jesus em seus
diálogos com as três crianças de Fátima, lá no lirico
Portugal, em 1917, de maio a outubro.
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado
Agostinho Patrús, também nosso ilustre confrade, nobres
parlamentares mineiros, queremos e devemos pedir-lhes vênia
para um apelo, cabivel no contexto desta solenidade: o nobre
Deputado Tarcisio Henriques, hoje titular da Pasta da
Justiça, apresentou ao exame e á deliberação desta augusta
Casa projeto de lei recolocando o ensino de Latim nos
curriculos escolares mineiros, naturalmente de IQ e 2Q
graus. Sua Exa. já me autorizou a fazer-lhes este pleito. O
ensino do Latim, nobres Deputados, permanece em diversos
países civilizados, inclusive os EE.UU., a Inglaterra, a
Alemanha, a Rússia e a Finlãndia, para mencionar apenas
alguns de cultura não latina, o que demonstra o alto valor e
a grande conveniência desse estudo.
O jornal parisiense 'Le Monde des Débats', em seu número de

março de 1995, publica interessante e culto artigo do F'of.
Jean Paul Brisson, de uma das universidades locais, em que
defende e aconselha o ensino do latim e do grego em todos os
paises do Ocidente, a para resguardo e rebrilho da cultura
dos povos civilizados, no século XXI'. Fica o apelo da
Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais, com ele,
também recebam V. Exas. os nossos mais profundos
agradecimentos.

Entrega de Placa
O Sr. Presidente - Esta Presidência tem o prazer de
entregar, neste instante, ao Deputado Jésus Trindade
Barreto, DO. Presidente da Academia Municipalista de Letras
de Minas Gerais, uma placa alusiva à passagem do 33Q
aniversário de fundação da Academia, com os seguintes
dizeres: 'A Academia Municipalista de Letras de Minas
Gerais, no transcurso de seu 33Q aniversário de fundação, a
homenagem do Legislativo mineiro pela sua permanente e
proficua participação no processo de desenvolvimento da
cultura mineira".
- Procede-se á entrega da placa.

Palavras do Sr. Presidente
Quem vive em alguma parte do interior de Minas, ou tem uma
relação próxima com pessoas ou localidades fora da
concentração urbana da Capital, certamente conhece
histórias, "causos', peculiaridades fascinantes do universo
de cada um dos municípios do Estado. São as tradições, as
origens, as vocações econômicas, as condições que
determinaram o grau de desenvolvimento, os traços culturais
perpetuados pelas gerações, os personagens lendários e os
pitorescos, enfim, aquela vida própria que, acima de tudo,
preserva o sentido da palavra "comunidade'.

2	Aqueles que, por sua vez, estão mais vinculados á realidade
a metropolitana de Belo Horizonte têm um outro privilégio: o

de poder usufruir das oportunidades e dos avanços oferecidos
pela cidade grande, contando, ao mesmo tempo, com a presença
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marcante das diversas regiões do Estado. Aqui, poderíamos
dizer, se reproduz uma síntese da gente, dos valores e dos
costumes de Minas.
Entretanto, a apreensão dessas variáveis que representam o
espirito mineiro não é um fenômeno que se processa
naturalmente, sem riscos de fragmentação e de perda de
identidade. Requer um trabalho permanente de observação e
documentação, seja por meio de projetos governamentais, seja
por iniciativa de pessoas ou instituições sensibilizadas
para a preservação desse património.
Uma das entidades que têm atuado efetivamente nesse sentido

é a Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais, que
homenageamos hoje pelos seus 33 anos de fundação. Está
expressa em seus objetivos, como está reafirmada na prática
de seus integrantes, a missão de manter vivos nossos valores
culturais, que brotam e florescem em todas as regiões.
A manutenção desse vasto acervo, sabemos, é requisito
indispensável para a unidade do Estado, para a integração
das "várias Minas, como disse Guimarães Rosa, ricas em sua
extensão, em suas veredas, em sua diversidade. E nada mais
apropriado do que a atividade literária, em suas diversas
formas - da poesia à crônica, da historiografia ao ensaio e
ao jornalismo -, para retratar as tradições, as lendas e os
mistérios, as alegrias e os dramas do dia-a-dia, os sonhos e
os projetos, o imaginário coletivo de cada comunidade que se
constituiu, ao longo do tempo, em algum pedaço do nosso
território.
E oportuno lembrar, a propósito desse campo fértil para a
representação do cotidiano, as palavras reveladoras de Paulo
Mendes Campos: "Foi através da literatura que recebi a
vida". A experiência humana tem-nos mostrado como costuma
ser tênue a fronteira entre a realidade e as manifestações
artísticas e como essas manifestações são importantes para a
percepção do mundo que nos circunda.
Captando fragmentos da realidade global, com suas múltiplas
linguagens e sua indispensável magia, a arte nos abre
caminhos para escapar de nossa individualidade, de nossos
estreitos limites, em busca de uma compreensão mais ampla do
todo social, de suas inesgotáveis possibilidades, da
condição humana em sua plenitude.
E nessa perspectiva que conceituamos o papel da Academia

Municipalista de Letras, vocacionada para a identificação e
a expressão dos valores culturais mineiros e,
conseqüentemente, para a integração de sua gente e de seus
ideais.
Como membro dessa prestigiosa instituição, muito nos honra,
em nome da Assembléia Legislativa, transmitir-lhe esta
homenagem. Ao Dr. Jésus Trindade Barreto, seu dignissimo
Presidente, tão respeitado entre nós por sua atuação
exemplar nesta Casa, e a todos os integrantes da Academia
Municipalista, nossa admiração e nosso agradecimento por
tudo o que têm feito pela grandeza de Minas. Muito obrigado.

Apresentação do Coral da ASLEMG
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O Sr. Presidente - Convidamos os presentes para ouvirem o
laureado coral da ASLEMC-, que se vem transformando em motivo
de orgulho desta Casa.
- Segue-se a apresentação do Coral

Reabertura dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Esta Presidência manifesta seus
agradecimentos ao Deputado Jésus Trindade Barreto,
Presidente da Academia Municipalista de Letras de Minas
Gerais; aos demais membros da Academia, aos Srs. Deputados e
às autoridades, pela presença. Estão reabertos os trabalhos
ord 1 nãr i os -

ENCERRAMENTO
Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a

--existência de "quorum para continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária
deliberativa de amanhã, dia 7, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÔES

PARECER SOBRE O VETO À PROPOSIÇÃO DE LEI
Hp 12.902

Comissão Especial
Com base na atribuição que lhe é Conferida pelo art. 90,
inciso VIII, c/c o art. 70, inciso II. da Constituição do
Estado, o Governador do Estado encaminha a esta Casa, por
meio da Mensagem nQ 97/96, o Veto Total à Proposição de Lei
ng 12.902, que dispõe sobre o uso de livros didáticos e
uniformes escolares.
Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre o veto referido,
nos termos do art. 234 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição de lei vetada pelo Governador do Estado
pretende obrigar as escolas estaduais a fornecerem a seus
alunos uniformes escolares a preço de custo, após a
realização da competente licitação.
Na justificativa do veto afirma-se que a referida
proposição contraria o interesse público. As escolas
públicas não podem arcar com as responsabilidades que lhes
atribui a norma da proposição vetada. As Caixas Escolares,
entidades de direito privado, vinculadas às escolas
públicas, são repassados os recursos a elas destinados.
Sendo assim, as escolas públicas não têm condição de comprar
uniformes escolares. E as Caixas Escolares não estão
sujeitas a licitação.
Acresça-se a isso que existe norma legal disciplinadora da
matéria, objeto da proposição enviada ao Governador do
Estado para sanção. O art. 22 do Decreto ng 16.919. de 1975,
que regulamenta a Lei ng 6.421, de 1974, diz que as dotações
das Caixas Escolares das unidades de ensino serão aplicadas
na aquisição de uniformes para os alunos carentes.
Não há o que objetar ás razões apresentadas pelo Governador

do Estado do veto oposto á Proposição de Lei nQ 12.902. Elas
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explicitam apenas os comandos legais já existentes que
inibem o que pretende estabelecer a proposição em pauta.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela manutenção do Veto Total à
Proposição de Lei nQ 12.902.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1996-
Antônio Roberto, Presidente - Paulo Piau, relator - João

Leite.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 456/95
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o Projeto de Lei n

456/95 tem por objetivo dar a denominação de Dr. Djalma
Torres ao Fórum da Comarca de Unai.
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 1Q turno de deliberação conclusiva, em
cumprimento das normas regimentais.

Fundamentação
O Dr. Djalma Torres prestou inestimáveis serviços ao povo
de Unai, onde desenvolveu com nobreza de espirito as
atividades forenses. Pessoa desprendida, sociável e amiga,
conseguiu formar largo circulo de amizades.
Referendamos o seu nome, portanto, para receber a homenagem

proposta.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no lQ turno, do
Projeto de Lei np 456/95 na forma proposta.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1996.
Jairo Ataide, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 524/95

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

A proposição em comento, de autoria do Deputado Gil
Pereira, tem por escopo instituir o Programa Estadual de
Incentivo à Educação.
Publicada, foi a matéria enviada â Comissão de Constituição

e Justiça, - que concluiu por sua legalidade, juridicidade e
constitucionalidade e apresentou-lhe a Emenda nQ 1.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, para receber parecer

quanto ao mérito, na forma regimental.
Fundamentação

Concordamos plenamente com a preocupação do autor da
referida proposição no que se refere á necessidade de se
criar um programa de estimulo às atividades educacionais.
Dissentimos, no entanto, da proposição apresentada, por
razões técnicas e formais.
Com efeito, o texto do projeto não é bastante claro e
preciso, deixando margem a muitas dúvidas sobre o alcance e
a repercussão do programa proposto.
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Ademais, encontra-se tramitando nesta Casa projeto do mesmo

autor com objetivos idênticos e formulação mais consistente.
Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela rejeição do Projeto de
Lei to 524/95 no 1Q turno.
Sa:: das Comissões, 7 de maio de 1996.
Anderson Adauto, Presidente - Gilmar Machado, relator -

João Leite.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 666/96
Comissão de Educação, Cultura. Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
A proposição em análise, de autoria do Deputado Gilmar
Machado, visa acrescentar dispositivos à Lei nQ 11.553, de
3/8/94, alterada pela Lei nQ 12.075, de 12/1/96.
Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice à sua tramitação e
apresentou-lhe a Emenda nQ 1, vem, agora, a matéria a esta
Comissão para receber parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição parece-nos oportuna e digna de encômios. Com

efeito, afigura-se-nos altamente pertinente que os
estabelecimentos de ensino se envolvam em campanhas
educativas que visem levar os jovens a se conscientizarem
sobre a necessidade da doação de órgãos-
Consideramos necessário, no entanto, alterar a redação do
art. lo. para maior clareza do objetivo do projeto, ao mesmo
tempo em que acrescentamos uma entidade ás previstas para o
fornecimento de informações aos estudantes. E o que nos leva
a propor o Substitutivo nQ 1.

Conclusão
A vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei no 666/96 no IQ turno, na forma do Substitutivo nQ 1,
que a seguir redigimos.

SUBSTITUTIVO No 1
Acrescenta dispositivos à Lei nQ 11.553, de 3 de agosto de
1994, alterada pela Lei np 12.075, de 12 de janeiro de 1996,
que dispõe sobre ações para favorecimento de transplantes.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Ficam acrescentados á Lei nQ 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 4Q, renumerando-se
os demais;
"Art. SQ - Fica estabelecida a obrigatoriedade da

veiculação de campanhas anuais de informação sobre a doação
de órgãos nas escolas de lQ e 2Q graus da rede pública
estadual
Art. 4 - A veiculação de campanhas a que se refere o

artigo anterior deverá ter a duração de 1 (uma) semana.
Parágrafo único - As escolas deverão contar com o apoio de

médicos e especialistas e do MG Transplantes, que proferirão
palestras sobre doação de:
1 - córneas;
II - coração;
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III - fígado;
IV - rins;
V - sangue;
VI - outros.'.
Art. 2o - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

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

publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1996.
Anderson Adauto, Presidente - João Leite, relator - Gilmar

Machado.
PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI

Np 720/96
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
A proposição em tela, de autoria da Deputada Elbe Brandão,
dispõe sobre a apresentação da bandeira do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências.
Publicada, a proposição foi enviada preliminarmente à

Comissão de Constituição e Justiça, que não encontrou óbice
à sua tramitação.
Em atendimento aos dispositivos regimentais, vem o projeto,
agora, a esta Comissão, para receber parecer quanto ao
mérito.

Fundamentação
Nada temos a opor ao que a proposição estabelece. Antes,
entendemos ser bastante oportuna, visto que, como se
depreende da leitura do parecer da douta Comissão de
Constituição e Justiça, inexistia qualquer dispositivo que
regulamentasse o uso da bandeira estadual.
Dessa forma, ao estabelecer os critérios para apresentação

e uso do pavilhão do nosso Estado, em conformidade com as
leis federais que regem a matéria, o projeto de lei em
comento afigura-se da mais alta relevância.

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

Lei np 720/96 no lo turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1996.
Anderson Adauto, Presidente - Gilmar Machado, relator -

João Leite.
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 684/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no

684/96 dispõe sobre a estrutura orgânica da Fundação João
Pinheiro.
Aprovado no lQ turno em sua forma original, o projeto vem,
agora, a esta Comissão para, nos termos regimentais, ser
objeto de parecer no 2Q turno-

Fundamentação
Do ponto de vista orçamentário, não existe óbice à
aprovação da proposição, uma vez que não há aumento de
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encargos em decorrência da implantação das medidas
propostas. O projeto dispõe sobre mudanças organizacionais,
extinção de um cargo de Diretor e criação de dois cargos de
Superintendente. Tais modificações fazem parte do programa
de reforma administrativa do Estado e do plano de contenção
de despesas.

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

ng 684/96 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 25 de abril de 1996.
Romeu Queiroz, Presidente - Alencar da Silveira Júnior,
relator - Geraldo Rezende - Marcos Helênio - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Hp 684/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 684/96, de autoria do Governador do
Estado, que altera a estrutura orgânica da Fundação João
Pinheiro, 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 lo, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Np 684/96
Altera a estrutura orgânica da Fundação João Pinheiro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - A estrutura da Fundação João Pinheiro fica
alterada nos termos desta lei-
Art. 2o - Fica extinto o Centro de Estudos Políticos e
Sociais, bem como 1 (um) cargo de Diretor, do Quadro
constante no Anexo V da Lei no 10.623, de 16 de janeiro de
1992, com fator de ajustamento 1.57298.
Art. 3Q - O Centro de Estudos Econômicos passa a denominar-
se Centro de Estudos Econômicos e Sociais, ficando para este
transferidas as competências do Centro de Estudos Políticos
e Sociais, extinto por esta lei.
Art. 40 - Subordinam-se ao Centro de Estatística e
Informações as seguintes unidades administrativas:

- Superintendência de Projetos Especiais;
II - Superintendência de Disseminação da Informação.
6 l Q - Ficam criados, no quadro constante no Anexo V da Lei
n 10.623, de 16 de janeiro de 1992, 1 (um) cargo de
Superintendente de Projetos Especiais e 1 (um) cargo de
Superintendente de Disseminação da Informação, ambos com
fator de ajustamento 0.9000.

2o - Os cargos criados no parágrafo anterior, de
recrutamento amplo, serão codificados em decreto e providos
por ato do Governador do Estado.
Art. 5 - A Superintendência de Estágio, subordinada à
Escola de Governo, passa a denominar-se Super- tendência de
Extensão.
Parágrafo único - O cargo denominado Superintendente de
Estágio, integrante da estrutura básica da Fundação João
Pinheiro, criado no art. 98 da Lei np 11.406, de 28 de
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janeiro de 1994, passa a denominar-se Superintendente de
Extensão.
Art. - Fica criada a Secretaria-Geral subordinada à

Escola de Governo.
Art. 7 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. So - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de abril de 1996.
Paulo Scriettino, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Bonifácio Mourão.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 9 DE MAIO DE 1996

ATA

ATA DA 145 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 7 DE MAIO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Sebastião
Navarro Vieira

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE); Ata - Correspondência: Mensagens ns 104 e
105/96 (encaminham, respectivamente, o Veto Total à
Proposição de Lei no 12.931 e o Projeto de Lei nQ 787/96),
do Governador do Estado - Representação Popular no 4/96, do
Sindicato único dos Trabalhadores em Educação de Minas
Gerais - Ofícios, telegramas e cartões - Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei ngs 788 a 796/96 -
Requerimentos nos 1-359 a 1.368/96 - Requerimentos dos
Deputados Romeu Queiroz (2) e Paulo Piau - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Marco Régis (2) e Alencar da
Silveira Júnior - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados José Henrique, Carlos Pimenta, Bonifácio Mourão e
Antônio Roberto - 23 PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase: Abertura
de Inscrições - Leitura de Comunicações Apresentadas -
Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final
dos Projetos de Lei nos 639, 671, 684, 700, 701, 726 e
728/96; aprovação - Parecer da Comissão de Justiça pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei no 627/95; discurso
do Deputado Raul Lima Neto; encerramento da discussão;
rejeição - Parecer da Comissão de Justiça pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nQ 645/96; aprovação
- Parecer da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade
do Projeto de Lei no 674/96; discurso do Deputado Ajalmar
Silva: encerramento da discussão; rejeição - Requerimentos:
Requerimento do Deputado Romeu Queiroz; discurso do Deputado
Gilmar Machado; aprovação; verificação de votação;
ratificação da aprovação; questão de ordem - Requerimento do
Deputado Romeu Queiroz; discurso do Deputado Gilmar Machado;
aprovação - Requerimentos da Comissão de Defesa do
Consumidor(2); aprovação - Questão de ordem - Requerimento
do Deputado Paulo Piau; discurso do Deputado Almir Cardoso;
aprovação - 2? Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Gilmar Machado; aprovação -
Votação, em lo turno, do Projeto de Lei nQ 391/95;
requerimento do Deputado Paulo Schettino; aprovação do
requerimento - Votação, em lo turno, do Projeto de Lei n
47/95, salvo emendas; aprovação; votação da Emenda no 1 na
forma da Subemenda no 1 e da Emenda no 2; aprovação -
Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 207/95;
requerimento do Deputado Ibrahim Jacob; aprovação do
requerimento - Questão de ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO
DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
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Agostinho Patrús - Wanderiey Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - 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 - Dilzon
Melo - Dimas Rodrigues - Dm15 Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Angelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho
- Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado.- Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Jairo Ataide - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José
Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz
Antônio Zanto - Marcelo Cecé- Marcelo Gonçalves - Marcos
Helênio - Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira -
Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo -
Toninho Zeitune - Wilson Trôpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 14h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior-

ia- PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Carlos Murta, 1Q-Secretário 'ad hoc, lê a

seguinte correspondência:
"MENSAGEM NO 104196*

Belo Horizonte, 3 de maio de 1996.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência

que, no uso da 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 no 12931,
que dá a denominação de Escola Estadual João Correa Armond à
Escola Estadual do Bairro Sevilha II, localizada no
Município de Ribeirão das Neves.
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
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Vem à minha sanção a Proposição de Lei ng 12.931, que "dá a
denominação de Escola Estadual João Correa Armond à Escola
Estadual do Bairro Sevilha II, localizada no Município de
Ribeirão das Neves!!.
Resultante da aprovação de projeto de autoria do Deputado
Irani Barbosa, a mencionada proposição de lei não é, a
despeito dos nobres motivos que a inspiraram, passível de
sanção, eis que lhe falta objeto.
E que a escola a que se refere a pretendida lei já é
denominada Escola Estadual João Correa Armond' nos termos
do Decreto ng 37.002, de 27 de junho de 1995, baixado com
observância das normas da Lei ng 5.379, de 3 de dezembro de
1969.
Por esse motivo, oponho veto total à Proposição de Lei n
12.931, que devolvo á egrégia Assembléia Legislativa, para
reexanie.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3 de maio de
1996.
Eduardo Azeredo. Governador do Estado de Minas Gerais.'
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM 119 105/96
Belo Horizonte, 6 de maio 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 transação
com a Companhia Paraibuna de Metais.
Trata-se de providência que visa extinguir litígio fiscal e

assegurar, em conseqüência, a continuidade das atividades da
empresa, no interesse da economia mineira.
Os motivos que justificam a adoção da medida estão
amplamente deduzidos r  do Secretário de Estado da
Fazenda, que segue anexa para conhecimento dessa Casa.
Por se tratar de matéria urgente, solicito a Vossa

Excelência que o projeto encaminhado seja apreciado no prazo
e condições estabelecidas no artigo 69 da Constituição do
Estado.
Sirvo-me da oportunidade para reiterar-lhe as expressões do

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

PROJETO DE LEI No 787196
Autoriza o Poder Executivo a realizar transação com a

Companhia Paraibuna de Metais.
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar
transação com a Companhia Paraibuna de Metais, estabelecida
na Rodovia BR-267, Km 108, em Juiz de Fora, MC', Inscrição
Estadual nQ 367.219883.0036, e no CGC-MF ng 42.416651/0001-
07, referente aos Processos Tributáric: Administrativos
(PTA) flgs 01.000007950.87, 01..30001708.69 e
01.000004137.53, inclusive os inscritos em divida ativa,
ajuizada ou não a sua cobrança.
6 1Q - Para efeito do disposto no "ca put" deste artigo, o

crédito tributário resultará no montante de 12.067.093,04
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(doze milhões sessenta e sete mil e noventa e três inteiros
e quatro centésimos) de Unidades Fiscais de Referência
(uFIR), instituída pela Lei Federal flQ 8.383, de 30 de
dezembro de 1991.
s 2 - O crédito tributário deverá ser pago em parcela

única no prazo de até 30 (trinta) dias da data da publicação
desta lei.
§ SQ - O não-recolhimento no prazo e no montante

estabelecidos neste artigo determinará o restabelecimento do
crédito tributário em seus valores originais.
Art. 2ç - A celebração da transação somente será efet.ivada
apôs a comprovação de:

- inexistência ou, se for o caso, de desistência ou de
renúncia de qualquer ação, impugnação ou recurso, nas áreas
administrativa ou judicial, que vise contestar a exigência
do crédito tributário;
II - renúncia do contribuinte à discussão, administrativa

ou judicial, sobre a aplicabilidade do artigo 16 da Lei n
11.623, de 19 de outubro de 1994;
III - ter o contribuinte firmado compromisso no sentido de:
a) passar a recolher aos cofres do Estado o ICMS devido nas
operações de que tratam os PTAs relacionados no artigo l,
mesmo diante de beneficio fiscal ou financeiro oferecido por
outra unidade da Federação;
b) cumprir programa de investimentos a ser estabelecido no
instrumento de transação;
c) satisfazer regulamente as obrigações tributárias.
Art. 3 - A transação será requerida por escrito pelo
contribuinte por intermédio de signatário com poderes
expressos para esse fim, devendo ser feita a comprovação da
quitação ou parcelamento de todos os demais débitos
formalizados de responsabilidade da Companhia Paraibuna de
Metais-
Art. 4q - O disposto nesta lei não autoriza a restituição
nem a compensação de importâncias já recolhidas-
Art. SQ - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6Q - Revogam-se as disposições em contrário.'
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c O art. 220, do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto Original.

REPRESENTAÇÃO POPULAR Ng 4196
Do Sr. Antônio Carlos Hilário, Coordenador-Geral do SINO-
UTE. solicitando seja sustada a Resolução nQ 7.856, de
16/3/96, da Secretaria da Educação. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira, para fins do art. 155 do Regimento
Interno.)

OFtCIOS
Do Sr. Celso de Mello, Presidente do Supremo Tribunal

Federal em exercício, comunicando o deferimento, em parte,
do pedido de "habeas-corpus" formulado pelo Deputado Paulo
Pettersen (- Anexe-se ao Oficio nQ 18/92, do Tribunal de
Justiça.)
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Da Sra. Maria Elvira, Deputada Federal, comunicando sua
indicação para Presidente do capitulo brasileiro do novo
grupo institucional do Fórum de Mulheres do MERCOSUL e
encaminhando o relatório das Jornadas do Fórum.
Do Sr. Epaminondas Fulgéncio Neto, Procurador-Geral de
Justiça, agradecendo o tratamento dispensado pelos
funcionários da Gerência-Geral de Documentação e Informação
aos pesquisadores do Ministério Público do Estado.
Da Sra. Ana Luiza Machado Pinheiro. Secretária da Educação,

agradecendo o envio, a pedido do Deputado Gilmar Machado, do
Oficio nQ 588/96, que encaminha texto sobre a situação da
universidade pública no Brasil.
Do Sr. Eduardo Lopes Tomich, Prefeito Municipal de Pedra
Azul, solicitando o deslocamento da comissão especial que
investiga a seca no Médio Jequitinhonha até o municipio,
para que seja avaliada a gravidade do problema. (- A
Comissão Especial - Seca do Médio Jequitinhonha.)
Dos Srs. Vicente Sebastião da Costa, Presidente da
Associação dos Municipios da Microrreglão dos Campos das
Vertentes, e Ivan Lombardi, Presidente interino da
Associação Comercial e Industrial de São João del-Rei,
manifestando seu apoio ao Projeto de Lei nç 753/96, do
Deputado Wilson Trôpia. (- Anexem-se ao Projeto de Lei n
753/96.)
Do Sr. Célio Cota Pacheco, Presidente da Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais, agradecendo o convite para a
solenidade comemorativa da Semana da Inconfidência.
Do Ten.-Cel PM Luiz Carlos Albino, Comandante do BPTRAN,
informando que é necessária a autorização do Comandante de
Policiamento da Capital para que representante da PMMG
compareça a reunião nesta Casa. (- A Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais.)
Da Sra. Hilcácia Siqueira Leite, Secretária Administrativa

da Câmara Municipal de Araçuai, encaminhando cópia de moção
aprovada nessa Casa, em que se solicita seja formulado voto
de protesto contra a atitude da Policia Militar do Pará em
Eldorado dos Carajás. (- A Comissão de Agropecuária.)
Do Sr. Celso Mello de Azevedo, Provedor da Santa Casa de

Misericórdia de Belo Horizonte, encaminhando o relatório das
atividades desenvolvidas pela instituição em 1995.
Do Sr. Jovino Campos Reis, Diretor do Supermercado Bahamas
Ltda. , de Juiz de Fora, cumprimentando todos os responsáveis
pela implantação da fábrica da Mercedes-Benz no municipio.

TELEGRAMAS
Dos Srs. Epaminondas Fulgêncio Neto, Procurador-Geral de
Justiça; Márcio Aristeu Monteiro de Barros, Presidente do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais; Israel Pinheiro Filho,
Secretário de Transportes e Obras Públicas, e Ricardo
Pinheiro, Diretor Regional da ECT em Minas Gerais,
agradecendo convite para assistir à reunião especial em
homenagem à Academia Municipalista de Letras e
congratulando-se com a Assembléia e os homenageados pelo
evento.



134

Do Sr. Ronan Ramos de Oliveira, Chefe do Cerimonial do
Governador do Estado, agradecendo convite para assistir às
solenidades comemorativas do centenário do nascimento do ex-
Governador Israel Pinheiro.

CARTÕES
Do Sr. Eduardo Azeredo, Governador do Estado, agradecendo o

envio do relatório final dos trabalhos da CPI da Máfia do
Carvão. (- À CPI - Máfia do Carvão.)
Do General-de-Divisão Walter Pereira Gomes, Comandante da

4a RM, e dos Srs. Sebastião Helvécio Rosenburg, Presidente
do TRE-MG, Fábio Eugênio Ferreira Lima, Secretário Adjunto
da Habitação, Sebastião Antônio dos Reis e Silva, Diretor
Regional do SENAC. e Christiane J. Puliti A. Barros,
Superintendente de Relações Públicas da Secretaria de
Comunicação Social, agradecendo convite para a reunião
especial em homenagem á Academia Municipalista de Letras de
Minas Gerais.
Dos Srs. José Joaquim Benfica, Presidente do Tribunal de
Justiça Militar do Estado, Flávio Régis Xavier de Moura e
Castro, Presidente do Tribunal de Contas do Estado, Ana
Luiza Machado Pinheiro, Secretária da Educação, do Coronel-
de-Infantaria Wilson Gonçalves Ribeiro Comes, Chefe do
Estado Maior da 4a Brigada de Infantaria Motorizada, e do
Sr. Fábio Eugênio Ferreira Lima, Secretário Adjunto da
Habitação, agradecendo convite para a solenidade
comemorativa da Semana da Inconfidência.
Dos Srs. Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, Presidente

do Tribunal de Contas do Estado, Ana Luiza Machado Pinheiro,
Secretária da Educação. Murilo Carneiro Pereira, Presidente
da Belotur, Judite Franklin Vidal, Delegada do Ministério da
Fazenda em Minas Gerais, Fábio Eugênio Ferreira Lima,
Secretário Adjunto da Habitação, José Tarcisio Caixeta,
Secretário Municipal de Indústria e Comércio, e Maria de
Lourdes Córtes Ramanelli, Superintendente de Bibliotecas
Públicas da Secretaria da Cultura, agradecendo convite para
a reunião especial comemorativa do centenário de nascimento
do ex-overnador Israel Pinheiro.
Do S Carlos Sant'Anna, Chefe de Gabinete do Presidente do

Senado Federal, acusando recebimento de correspondência
datada de 11/4/96 e agradecendo envio do relatório final da
CPI sobre a escravidão por divida de trabalho na produção de
carvão vegetal no Norte de Minas. (- A CPI - Escravidão.)
Do Sr. José Elias Gadlem, Presidente da Câmara Municipal de
Três Corações, congratulando a Casa pela homenagem no
projeto do livro Expressões Vivas de Minas !! - Tomo II.
Do Sr. José Henrique Portugal, Secretário-Geral do

Governador do Estado, informando que foi encaminhado ao
Governador requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho, em
que se consigna voto de congratulações com o Sr. Paulo
Ribeiro por sua atuação à frente da TV 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.
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proposições:

PROJETO DE LEI No 788/96
Dispõe sobre a obrigatoriedade de a empresa

Telecomunic?ções de Minas Gerais S.A. - TELEMIG - implantar
senha para acesso do usuário ao serviço 900 e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. 1 Q - A empresa Telecomunicações de Minas Gerais S.A -
TELEMJG - fica obrigada, na operacionalização do serviço
900, a fornecer ao usuário interessado uma senha para o
acesso a esse serviço.
Art. 2 - O serviço 900 somente será acessado pelo usuário
portador da senha fornecida pela empresa, de acordo com o
que dispõe o art. lQ.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor 180 (cento e oitenta)
dias após a data de sua publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de abril de 1996.
Raul Lima Neto
Justificação: O serviço 900, assim denominado pela TELEMIG,

tem sido alvo de severas criticas da população. Apanhado de
surpresa, o cidadão vê em suas contas telefônicas a cobrança
de um serviço que ele mesmo não usou, devido ao abuso de
terceiros, que, sem sua autorização, usam o telefone para
acessar o referido serviço.
As empresas autorizadas pela TELEMTG a comercializar o
produto inundam a mídia com sua publicidade, oferecendo
opções muito variadas e incentivando crianças e
adolescentes, que, sem a possibilidade do controle dos pais,
usam e abusam dele, deixando uma conta surpreendentemente
alta para ser paga por aqueles. Até mesmo empresas são
lesadas pelo uso do serviço por pessoas alheias aos seus
negócios. A TELEMIG oferece o bloqueio do serviço 900, mas
deveria partir dela, e, não, do usuário, a prevenção do
abuso.
A constituição Federal, em seu art 175, incumbe ao poder
público a prestação de serviços públicos, na forma de lei
que disporá, também, sobre os direitos dos usuários. Ela
estabelece, ainda, que é da competência privativa da união

 legislar sobre telecomunicações (art. 22, inciso IV).
Entretanto, a elaboração da lei cabe ao Estado, na medida em
que se trata de preservar um direito econômico do cidadão, e
compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre essa matéria (art. 24, inciso 1).
A lei que se propõe não visa a interferir na legislação
sobre telecomunicações, mas a preservar o direito do
cidadão, protegendo-o de ser lesado economicamente pelo
abuso de seu telefone por parte de terceiros.
Isso posto, conclamo meus pares a apoiar esse projeto de
lei de grande alcance social, na certeza de que sua
aprovação evitará que muitas fanilias e empresas arquem com
prejuizos que não são de sua responsabilidade.
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- 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 Np 789196
Declara de utilidade pública o Movimento Comunitário dos
Moradores do Bairro Petrovale, com sede no Municipio de
Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Movimento
Comunitário dos Moradores do Bairro Petrovale, com sede no
Municipio de Betim.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Ivair Nogueira
Justificação; O Município de Betim foi beneficiado com a

criação do Movimento Comunitário dos Moradores do Bairro
Pet rova 1 e.
Os associados à entidade não têm medido esforços a fim de
proporcionar melhores condições de vida aos moradores
daquela localidade, debatendo soluções para os múltiplos
problemas que a comunidade apresenta, tais como os
vinculados ao saneamento básico, à educação, à saúde, ao
lazer e à habitação.
Por ser uma associação de cunho assistencial, voltada para

os problemas da comunidade, que vem cumprindo fielmente os
objetivos propostos no seu estatuto, a instituição merece
ser declarada de utilidade pública por meio da 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 790196
Declara de utilidade pública o Industrial Atlético Clube,

com sede no Municipio de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarado de utilidade pública o Industrial

Atlético Clube, com sede no Munidipio de Betim.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Ivair Nogueira
Justificação: O Industrial Atlético Clube, sólida
agremiação esportiva criada em 1934, promove atividades
sociais, culturais e recreativas visando, predipuamente,
desenvolver a educação fisica em todas as suas modalidades.
Amadoristas por excelência, os atletas desse tradicional
clube são recordistas em vitórias futebolisticas. Não há
jogo que se realize no clube sem a vibração dos torcedores,
que acorrem ao campo, colorindo as arquibar:adas e
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transmitindo entusiasmo á sua equipe para que alcance a
vitória.
Além disso, a entidade realiza e patrocina reuniões
sociais, culturais, artísticas e comunitárias para os
associados, extensivas aos familiares, proporcionando assim
um maior relacionamento entre eles e criando um vinculo de
amizade através do esporte.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195. c/c O art 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Hp 791/95
Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do
Parque da Gameleira, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Amigos do Parque da Gameleira, com sede no Município de
Belo Horizonte.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 1996.
Jairo Ataíde
Justificação: A Associação dos Amigos do Parque da

Gameleira tem por objetivo manter o Parque da Gameleira ccno
instrumento de promoção da agropecuária mineira e ampliar a
sua utilização. A entidade está em pleno e regular
funcionamento há mais de dois anos, não tem finalidades
lucrativas, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas,
tudo como atestam os documentos anexos que instruem a
presente proposição de lei.
Pelo exposto, pedimos o apoio dos nobres pares à aprovação

deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

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

PROJETO DE LEI No 792196
Dispõe sobre a fabricação, o transporte, o comércio e o uso

de fogos de artifício, artigos pirotécnicos e similares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Para efeito do disposto, são objetos desta lei:
materiais explosivos, inflamáveis, produtos químicos
agressivos ou corrosivos e matérias-primas correlatas.
Art. 2g - Os produtos a que se referem o artigo anterior

são classificados do seguinte modo:
classe A:
1 - os fogos de vista, sem estampidos;
2 - os fogos de estampido, desde que não contenham mais de
1 (um) grama de pólvora por peça.
classe 8:
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1 - os fogos de estampido contendo mais de 1 (um) grama de
pólvora por peça. até 2,5 (dois e meio) gramas de pólvora
por peça;
2 - os foguetes com ou sem flecha, de apito ou de lágrimas,
sem bomba ou que contenham bomba de até 6 (seis) gramas de
pólvora;
3 - os morteiros, as serpentes, os vulcões e outros

equiparáveis.
classe O:
1 - os fogos de estampido com mais de 2,6 (dois e meio)

gramas de pólvora por peça;
2 - os foguetes, com ou sem flecha, cujas bombas contenham

mais de 6 (seis) gramas de pólvora;
3 - as baterias;
4 - os morteiros;
5 - os demais fogos de artifícios.
Art. 3 - As fábricas de fogos só serão permitidas fora dos
limites urbanos dos municípios, ficando suas instalações
subordinadas ao estabelecido pelas normas da Secretaria de
Estado da Segurança Pública e pela legislação federal.
l - As fábricas serão instaladas em prédios isolados e

distantes de qualquer residência, escola, unidade de saúde,
templos religiosos ou quaisquer outras edificações de acesso
público, dependendo de aprovação das autoridades
competentes.

- No prédio a que se refere o parágrafo anterior, não
será permitida a venda de fogos a varejo.

- O funcionamento da fábrica de fogos só será
permitido mediante responsabilidade de profissional de
competência comprovada e reconhecida pelas autoridades.
Art. 4Q - Fica proibida a estocagem de grandes quantidades
de materiais explosivos, tais como bombas pólvora, fogos de
artifícios e outros materiais congêneres nos perímetros
urbanos dos municípios mineiros.

l - Os estabelecimentos que comercializam os materiais a
que se refere o "caput" deste artigo, no atacado ou no
varejo, somente poderão funcionar nos limites urbanos dos
municípios, mediante alvará especial concedido, em comum
acordo, pela Prefeitura Municipal, pelo Corpo de Bombeiros e
pelos técnicos da Secretaria de Estado da Segurança Pública,
após verificado "in loco" e com o devido rigor que o
estabelecimento preenche todos os requisitos exigidos por
lei, em termos de segurança.
f 2Q - Aos estabelecimentos do gênero localizados nos
perímetros urbanos dos municípios mineiros somente será
permitido manter em estoque material mínimo necessário, a
titulo de amostragem.
Art. SQ - Os proprietários ou responsáveis pelos
estabelecimentos a que se refere o artigo anterior deverão
manter rigorosa vigilância a fim de retirar de circulação os
materiais danificados que venham a comprometer de qualquer
forma as condições ideais de segurança.
Art. B - Os fogos incluídos na classe A podem ser vendidos
livremente a quaisquer pessoas, e sua queima é livre.
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Art. 7o - Os fogos incluídos na classe 5 não podem ser
vendidos a menores de 18 anos, e sua queima depende de
licença da autoridade competente, para os seguintes casos:
a) para festa pública, seja qual for o local;
b) dentro do perímetro urbano, seja qual for o objetivo.
Art. S - Os fogos incluídos na classe C não podem ser
vendidos a menores de 18 anos e, em qualquer hipótese, só
podem ser queimados com licença prévia da autoridade
competente.
Parágrafo único - Os fogos das classes '5' e 'O" só poderão
ser expostos á venda devidamente acondicionados e com
rótulos explicativos sobre seu efeito e seu manejo, bem como
sua classificação e procedência.
Art. 9 - E proibido fabricar, comercializar e queimar
balões, bem como todos os fogos em cuja composição tenha
sido empregada a Dinamite, TNT (trinitrotolueno) ou qualquer
um de seus similares.
Art 10 - Os infratores das disposições desta lei estarão

sujeitos a multas que serão estabelecidas e arbitradas pela
Secretaria de Estado da Segurança Pública, na forma da Lei
flQ 6.205, de 29 de abril de 1975.
Parágrafo único - As multas não eximem os infratores das
sanções penais que lhes couberem em casos de acidentes
pessoais e materiais.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 6 de maio de 1996.
Carlos Pimenta
- 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 793/96
Dispõe sobre a destinação e a aplicação de recursos

oriundos de multas de trânsito.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - A parcela correspondente a 50% (cinqüenta por

cento) dos recursos arrecadados pelo Estado com multas por
infrações á legislação de trânsito será destinada aos
municípios onde hajam ocorrido as respectivas infrações
Parágrafo único - Os recursos mencionados no "caput" deste

artigo serão aplicados no aperfeiçoamento do sistema e da
política de trânsito municipal.
Art. 2g - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 120 (cento e vinte) dias contados da data de sua
promulgação
Art. 3g - Esta lei entra em vigor em 1Q de janeiro de 1997.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: O que se pretende com este projeto é que a

parcela correspondente a 50% do valor arrecadado com multas
de trânsito seja repassada aos munidipios do Estado onde
ocorreram tais infrações.
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A medida é procedente e se reveste de toda legitimidade,
mormente quando se considera a escassez de recursos das
Prefeituras para o aprimoramento do sistema e da política de
trânsito. Na atualidade, grande parte delas não pode
conservar suas sinalizações de tráfego nem dar manutenção a
suas viaturas, gastos incompatíveis com os parcos recursos
orçamentários.
A aprovação desta proposição concorreria para aumentar a
receita municipal, dando condições ao município de suportar
gastos com obras e serviços de engenharia de tráfego e
sinalização de trânsito.
Por outro lado, há de se considerar que a futura lei

contemplará a aplicação dos recursos no exercício financeiro
de 1997, não infringindo dispositivos orçamentários.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de

Administração Pública e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c O art. 103, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 794/96
Declara de utilidade pública a Casa da Amizade de Bocaiúva,

com sede no Município de Bocaiúva.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Casa da
Amizade de Bocaiúva, com sede no Município de Bocaiúva.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrári:.
Sala das Reuniões, 30 de abril de 1996-
Elbe Brandão
Justificação: A Casa da Amizade de Bocaiúva desenvolve,

desde 1982, trabalho ímpar de filantropia voltado para a
proteção da infância. Além dessas atividades, não tem medido
esforços para colaborar com outras entidades e obras de
assistência social que tenham o mesmo objetivo.
Solicito aos nobres pares concederem o titulo declaratõrio
de utilidade pública á referida entidade para que essa possa
receber verbas dos governos municipal, estadual e federal e,
assim, aprimorar o atendimento nas atividades de assistência
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.

PROJETO DE LEI Np 795/96
Dá a denominação de Rodovia Governador Israel Pinheiro ao
entroncamento situado entre os Municipios de Andrelândia e
São Vicente de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica denominado Rodovia Governador Israel
Pinheiro o entroncamento situado entre os Municípios de
Andrelândia e São Vicente de Minas.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 29 de abril de 1996.
Maria Olivia
Justificação: Israel Pinheiro da Silva, brilhante homem
público, político, industrial e engenheiro, preocupou-se
sempre em modernizar a administração e transformar a ráquina
do Estado em promotora ativa do desenvolvimento ecor±ico.
Entre as muitas realizações, frutos do seu espirito

empreendedor, destacamos a instalação de uma potente estação
de radiodifusão, que veio a ser a Rádio Inconfidência, pois
estava preocupado com o isolamento em que se achavam as
regiões mineiras, mais ligadas aos Estados vizinhos queà
Capital. Pensando na unificação dos mineiros, criou
patrimônio comum de informações, idéias e modelos culturais.
Político sempre discreto, aparecia pela força do trabalho

que realizava.
Nada mais justo que dar a próprios públicos o nome de

personalidades que muito contribuíram para a grandeza de
nossa história.
Por certo este parlamento, reconhecendo o altruísmo dos

serviços prestados pelo insigne Israel Pinheiro da Silva, se
empenhará na aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Administração Pública, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o arU 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 796/96
Declara de utilidade pública a Casa do Movimento Popular da
Região Industrial da Grande Belo Horizonte, com sede no
Município de. Contagern
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ip - Fica declarada de utilidade pública a Casa do
Movimento Popular da Região Industrial da Grande Belo
Horizonte, com sede no Município de Contagem.
Art. 2q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Maria José Haueisen
Justificação: A Casa do Movimento Popular da Região
Industrial da Grande Belo Horizonte, com sede no Município
de Contagem, foi fundada conforme os princípios de bem
servir á comunidade.
Os problemas surgem e se avolumam de acordo com o

desenvolvimento da sociedade. E o caso de Contagem, com suas
tradições marcadas por uma série de atividades que a tornam
próspera, tendo como coadjuvante o dinamismo do seu povo e a
expansão dos setores econômicos.
Por suas peculiaridades, esse muni cipio carece de uma
instituição que realize um trabalho coeso e profícuo na
solução dos complexos problemas urbanos. Para fazer face a
esses problemas, a instituição em pauta conta com recursos
advindos de seus associados e, ainda, de Órgãos públicos,
aliados aos de particulares.
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É por excelência uma entidade filantrópica, que se dispõe a
erradicar o analfabetismo. Trabalhando em beneficio da
população de baixa renda, principalmente de crianças e
adolescentes, presta-lhes também assistência social no que
concerne à saúde, moradia e alimentação.
Por certo este parlamento, reconhecendo o valor do seu

trabalho, se empenhará na aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 1.359/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Acácia Sanfranciscana, localizada no Município de
São Francisco, por seus 20 anos de existência.
NQ 1.360/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Jaime Salgado, localizada no Município de
Guaranésia, por seus três anos de existência.
NQ 1.361/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Caminhos do Mestre, localizada no Município de
Dores de Campos, por seus 12 anos de existência.
No 1.362/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Mário Shering, localizada nesta Capital, por seus
11 anos de existência.
Ng 1.363/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Acácia Bocaiuvense, localizada no Município de
Bocaiúva, por seus 13 anos de existência.
NQ 1-364/96, do Deputado José Bonifácio. solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Diretor-Geral
do DER-MG com vistas ao asfaltamento da Rodovia BR-220, que
liga os Municípios de Diamantina e Corinto. (- A Comissão de
Administração Pública.)
Ng 1.365/96, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Agricultura com vistas a
que sejam atendidas as reivindicações do Movimento Sindical
dos Trabalhadores Rurais do Triângulo Mineiro e Alto
Paranaiba. (- A Comissão de Agropecuária.)
NQ 1.366/96, da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer, solicitando seja formulado apelo ao
Secretário da Educação Com vistas á elaboração de plano de
carreira para o magistério público estadual.
No 1.367/96, da Comissão de Política Energética, Ridrica e
Minerária, solicitando seja formulado apelo ao Diretor-
Presidente da COMIG com vistas a que preste esclarecimentos
sobre as famílias residentes no imóvel pertencente a essa
empresa situado entre a Mata do Parque e o Bairro da Lavra,
no Município de Cambuquira, (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)
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NQ 1-368/96, do Deputado Kemil Kumaira solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Saúde com vistas à ampliação do posto de saúde localizado no
Município de Maxacalis (- A Comissão de Saúde e Ação
Social
- São, também, encaminhados à Mesa requerimentos dos

Deputados Romeu Queiroz (2) e Paulo Piau.
COMUN!CAÇDES

- São,

 

 também, encaminhadas á Mesa comunicações dos
Deputados Marco Régis (2) e Alencar da Silveira Júnior.

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

Henrique.
O Deputado José Henrique* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras Deputadas, nesta próxima quarta-feira, dia 8 de maio,
o Senador Arlindo Porto assume o cargo de Ministro da
Agricultura.
O Brasil todo - exceto Minas Gerais - está a perguntar quem
é o novo Ministro e quais as suas qualificações para o
exercido de funções historicamente estratégicas. Nos dias
de hoje, quando a prioridade número 1 do Governo tem sido a
estabilidade económica e a preservação das linhas mestras do
Plano Real, a política agrícola assume caráter que
chamaríamos de emergência nacional.
A nomeação de Arlindo Porto não é um prémio de consolo para
Minas Gerais e muito menos para si próprio. Em primeiro
lugar, porque os políticos mineiros se destacam pela sua
visão nacional e pela sua capacidade de sacrificar
interesses regionais em nome do interesse maior do Brasil.
Em segundo lugar, porque a missão de Ministro da Agricultura
implica tantos sacrifícios pessoais e familiares, que nem de
longe compensa o gosto ilusório do poder e do mando
Muito em breve, tenho plena certeza, a sociedade brasileira

como um todo vai ter uma resposta positiva sobre o Ministro
Arlindo Porto. Trata-se de raro exemplar de homem público
que soma talento político com capacidade administrativa e
gerencial. Quando Vice-Governador de Minas no mandato de
Hélio Garcia, Arlindo Porto exerceu as funções de
coordenador político com extrema competência e habilidade.
Algodão entre cristais, soube conciliar as inúmeras
reivindicações de Deputados e Prefeitos com a crônica
escassez de recursos do Estado. Agradou a todos, sem jamais
extrapolar os limites estreitos das finanças públicas ou
incorrer em qualquer deslize de ordem moral e ética Mas a
comprovação da capacidade de Arlindo Porto não ficou
limitada às questões políticas, de vez que o Governador
Hélio Garcia lhe atribuiu muitas funções administrativas,
como foram os cargos de Secretário de Estado de Combate á
Seca e muitas outras. Em todas as tarefas, Arlimdo Porto
revelou bom senso, criatividade, probidade, comando e
desempenho eficaz. Aliás, era isso que já se esperava dele,
tendo em vista que, como Prefeito de Patos de Minas,
terminou sua gestão com o fantástico índice de 97% de
aprovação popular.
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Escolhido Ministro da Agricultura, Arlindo Porto verá
cortada uma carreira legislativa em nivel federal q ue nós
vislumbrávamos como cheia de boas idéias e de excelentes
projetos. Exemplo disso era a sua batalha pela aprovação do
projeto que cria as Comissões Intersindicais de Conciliação.
Trata-se de uma forma inteligente de reformar uma parte
socialmente fundamental de nossa arcaica legislação
trabalhista. Com as Comissões Intersindicais de Conciliação,
desafoga-se a Justiça do Trabalho, valoriza-se a atuação dos
sindicatos patronais e de trabalhadores e, sobretudo,
afasta-se a presença opressora do Estado em questões de
natureza privada.
Resta ainda dirimir uma dúvida que está atormentando até
mesmo os mineiros que conhecem Arlindo Porto. Enganam-se
aqueles que pensam que ele é um cidadão tipicamente urbano.
alheio às questões do campo. O contador e administrador
Arlindo Porto, quer pela sua origem e vocação, quer pela sua
experiência como pecuarista e produtor de café, é
tipicamente um homem rural. Além disso, Arlindo Porto é
testemunha e participe de um notável processo de
desenvolvimento agricola regional na região do cerrado. Com
efeito, a região do Alto Paranaiba, polarizada na cidade de
Patos de Minas, vem passando por uma mudança radical do uso
da terra, com elevados indices de produtividade e sem
registros de conflitos graves e insuperáveis.
Ao fazer esse rápido registro, com o qual quero assinalar
minha confiança e minhas esperanças nos bons resultados da
ação do Ministro Arlindo Porto, sinto-me no dever de uma
palavra de congratulação com o Presidente Fernando Henrique
Cardoso. A opção pelo nome do Senador Arlindo Porto conforta
a nós mineiros, mas sobretudo revela a perspicácia do
Presidente da República em enxergar novos talentos e a sua
coragem em atender aos interesses nacionais enfrentando as
costumeiras pressões regionalistas. Ao nomear Arlindo Porto.
o Presidente une Minas pela palavra e pela aprovação do
Governador Eduardo Azeredo e de todas as suas lideranças
politicas, acima dos próprios partidos e até mesmo dos
eventuais interesses eleitorais.
Nós, que tivemos o privilégio de conviver com Arlindo
Porto, de conhecer e avaliar os resultados de seu trabalho
como político e administrador, de gozar de seu convivio
ameno e respeitoso, de admirar suas virtudes pessoais,
poderiamos até dispensar os votos de uma gestão proficua à
frente do Ministério da Agricultura, tal a nossa confiança e
a nossa certeza nos bons resultados que o Brasil conseguirá
por seu intermédio.
* - Sem revisão do orador-
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos

Pimenta-
0 Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, o Norte de Minas está
enfrentando o maior êxodo rural e urbano de toda sua
história. São milhares ce trabalhadores que saem das cidades
em busca de empregos, fugindo da fome, em direção aos
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grandes centros urbanos. Tudo isso é facilmente constatado
através dos serviços oferecidos pelos Prefeitos, como doação
de passagens, e pelo aumento do número de ônibus que
diariamente levam os norte-mineiros para longe de suas
terras e de seus familiares.
O problema é extremamente preocupante na microrregião da
Serra Geral, atingindo os municípios de Mato Verde, Monte
Azul, Espinosa, Porteirinha, Mamonas, Rio Pardo de Minas e
outras cidades vizinhas. E impressionante o drama desses
habitantes, a grande maioria composta de trabalhadores
rurais que, desiludidos, abandonam suas terras e suas
famílias em direção a Montes Claros, Belo Horizonte e São
Paulo.
O ditado "A esperança é a última que morre" não se aplica à
região Norte de Minas, tal é o descrédito e a falta de
paciência do sertanejo à espera de providências que nunca
chegam.
O desemprego é hoj€ o maior dos flagelos e não dá
esperanças a homens, mulheres e jovens da região. Não há
perspectivas de trabalho, tanto nos centros urbanos como na
zona rural. Ninguém tem emprego a oferecer. Pelo contrário,
o que se verifica é um sem-número de firmas pedindo
concordatas ou decretando falências. Talvez esse seja o
único denominador comum entre o Norte de Minas e as outras
regiões do Estado.
A nossa economia baseia-se fundamentalmente na
agropecuária. A vocação do nosso povo é a agropecuária. Se
temos algumas indústrias, elas se localizam nos grandes
centros, como Montes Claros. Pirapora e outras cidades. O
nosso negócio é o trabalho no campo, cuidando do rebanho
bovino ou plantando nas nossas terras.
Só para exemplificar, a região de Mato Verde encontra-se
absolutamente inviabilizada para a cotonicultura, sofrendo
prejuízo de R$260,00 por hectare. A seca já provocou, este
ano, apenas em Mato Verde, o desemprego de aproximadamente 3
mil agricultores, e muitos deles já não conseguem pagar seus
compromissos, nem sequer manter as suas famílias.
Eis um trecho das declarações do Supervisor da EMATER, Sr.
Ricardo Casassanta: "O produtor plantou em novembro,
esperando as chuvas de janeiro e fevereiro, quando ocorreria
a floração dos algodoais, mas elas não vieram, e os
prejuízos foram totais. Quem pegou financiamento nos Bancos
está desesperado, sem saber o que fazer para quitar a
divida. Além disso, os agentes financeiros deverão se
recusar a liberar financiamentos para a próxima safra, já
que são dois anos contínuos de seca". Essas declarações
resumem de forma objetiva todas as dificuldades daqueles que
ainda teimam em ficar e plantar em suas terras.
E necessário que alguma coisa seja feita, além do
fornecimento de passagens, para quem quer escapar da
crueldade da seca no Norte de Minas. Nada é mais triste e
desolador do que ver aumentar o número de "viúvas da seca"
na região.



146

Queremos e necessitamos de ações concretas, em caráter de
urgência. A fome não espera, e os municípios estão
completamente impotentes para atender as milhares de pessoas
doentes, famintas, em busca de empregos.
O Governador Eduardo Azeredo, homem sensível aos clamores
do povo do Norte de Minas, encontra-se a par de tão grave
situação. A ele fazemos apelo e solicitamos mais uma vez
ajuda. Sabemos que muito tem feito e sabemos também das
dificuldades do Estado, mas é necessário que haja um
sobreesforço neste momento de desespero.
Queremos que algumas medidas sejam tomadas imediatamente e
Que propostas sejam apresentadas em curto e médio prazos. De
inicio, é importante que todos os municípios do Norte de
Minas façam parte dos programas federais que integram o
Programa Comunidade Solidária, e não só um pequeno número de
cidades, excluindo-se a maior parte e tirando-se a
oportunidade de ajudar milhares de pessoas.
Precisamos que a merenda escolar chegue em todas as escolas

e que, no setor educacional, possamos ter acesso aos "Kits"
para aluno, escola e professor, ao transporte escolar, ao
programa de saúde do estudante, bem como ao Projeto Nordeste
Escolar, que visa à melhoria das instalações fisicas das
escolas municipais que estão aos pedaços.
O Programa Comunidade Solidária É responsável pela
distribuição emergencial de alimentos através do Ministério
da Agricultura e prevê, numa primeira etapa, a distribuição
de cestas de 30kg de mantimentos por família. Talvez agora,
com a presença do Senador Arlindo Porto como titular do
Ministério da Agricultura, possamos voltar a ter esperança.
Nesse mesmo setor, encontra-se ainda o Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF -, que tem
como objetivo fortalecer o trabalho de base familiar com
recursos específicos e financiamentos compatíveis com nossa
realidade.
Ao Ministério da Saúde cabe a fundamental participação em
programas de atendimento aos desnutridos e gestantes em
risco nutricional - Leite é Saúde", além de em programa de
sanearrer',to e abastecimento de água com melhorias sanitárias
domici iares.
Outro programa que oferece resultados imediatos é o PROGER
- Área Urbana, com linha de crédito de US$260.000.000,00
para a geração de emprego e renda com destino certo aos
microempreendimentos e às cooperativas, O PROGER Rural é
importante para o Norte de Minas e se destina exclusivamente
ao financiamento de empreendimentos rurais, objetivando o
desenvolvimento de atividades rurais dos micro e pequenos
produtores, de forma individual ou coletiva.
Finalmente, queremos aqui ressaltar a importância de outras
atividades, como o Programa Esporte Solidário, com a
implantação de ações educativas; o PRORENDAS, que são ações
de incentivo ao aumento da renda das famílias pobres, e, por
último, o Programa de Alimentação Alternativa, patrocinado
pela Fundação Banco do Brasil.
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Como se vê, todas essas ações compõem o corpo do Programa
Comunidade Solidária, que, sem dúvida, foi feito para a
nossa região, que é pobre e necessita mais do que nunca
dessa ajuda. Só não teremos acesso a eles se não procurarmos
superar todas as dificuldades de Brasília e não nos aliarmos
á bancada de Deputados nordestinos, que mostram
constantemente a força que têm através da união.
E difícil entender as razões que levam os tecnocratas de
Brasilia a escolher de forma irreal os critérios para a
seleção dos municípios que devam ou não integrar o Programa
Comunidade Solidária. O Norte de Minas possui mais de 55
municípios, somente 17 contam com esses benefícios, mas
todos, sem exceção, enfrentam as mesmas dificuldades.
A partir de agora, vamos entrar em contato permanente com
todos os Senadores e Deputados Federais de Minas Gerais.
Pediremos uma atenção toda especial do Governador Eduardo
Azeredo para que consigam incluir toda a região neste
programa social do Governo Federal, que se não for o único,
é o mais importante programa deste pais.
Finalizando, queremos destacar a participação fundamental
do Deputado Fernando Diniz, que tem marcado presença
constante na região e é um dos poucos parlamentares
efetivamente preocupados com o Norte de Minas. Solicitamos
deste Deputado uma audiência com a Dra. Ruth Cardoso,
coordenadora do programa, uma vez que não foi possível
recebê-la aqui, em Minas Gerais. O convite foi feito no ano
passado, e a resposta só nos chegou nesta semana.
Não desistiremos de ver toda a região do Norte de Minas

participando do Programa Comunidade Solidária.
Quero terminar, Sr. Presidente, fazendo um alerta todo
especial ao Departamento de Vigilância Sanitária do Estado
de Minas Gerais, com relação ao surto de dengue que já se
verifica em todo o Estado.
Na Grande Belo Horizonte, já são mais de 300 casos

comprovados laboratorialmente. No Norte de Minas, esse surto
toma proporções alarmantes, tal é o despreparo e a falta de
informações em todas as áreas, agravado pela falta de
presença do Estado, em se tratando de vigilância sanitária.
Vemos, por exemplo, as Secretarias Municipais de Saúde
agindo de uma forma, o Estado tentando agir de outra forma,
assim como, a Fundação Nacional de Saúde, num trabalho
desorganizado e desentrosado com os outros setores. Fica,
portanto, um alerta: o problema é sério, grave, porque já se
verificam casos de dengue hemorrágica em Minas, e se o
Departamento de Vigilância Sanitária não tomar as rédeas do
problema, neste momento, e não desenvolver uma ação
emergencial, voltaremos a esta tribuna para chorar as mortes
que, certamente, vão se verificar no nosso meio. Muito
obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bonifácio

Mourão.
O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente. Sras. e Srs.
Deputados, pessoas presentes nas galerias, as imagens
projetadas pela televisão sobre o massacre na Fazenda
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Macacheira, no Pará, mostraram os sem-terras correndo atrás
da policia, em atitude agressiva. Por aquelas imagens os
Policiais atiraram em legitima defesa. Não se poderia exigir
deles que fugissem, quando a própria fuga era um risco e
quando a lei pena] dá o direito às pessoas atacadas de se
defenderem.
Posteriormente, aqueles mesmos canais e outros órgãos de
imprensa informaram que houve policiais executando friamente
alguns indefesos sem terra.
Novas informações vieram. Algumas esclarecendo Que até
pistoleiros profissionais foram contratados por fazendeiros
da região para matar determinadas pessoas que lideravam os
trabalhadores sem terra. Segundo essas fontes, teriam os
pistoleiros se infiltrado no meio da policia, escolhido as
vitimas e as executado.
E uma tragédia que agride os mais comezinhos direitos

humanos. Desde o direito à Livre manifestação, passando pelo
direito a um espaço digno para o trabalho, até o direito à
própria vida. Tragédia de avaliação difícil e de
conseqüências imprevisíveis. Tanto em nosso território,
pelos seus próprios desdobramentos, quanto além de nossas
fronteiras. Triste imagem que os protagonistas dessa cena
projetaram do Brasil.
A tragédia nos leva a uma reflexão mais profunda. Quanto

maior o erro, mais criterioso deve ser o julgamento sobre as
pessoas que erraram. Caso contrário, poderemos fazer
julgamentos precipitados e, em nossa consciência ou em
nossos atos e palavras, condenar, não os que erraram, mas as
instituições que representam.
Condenar a policia, porque alguns policiais foram
arbitrários e desonraram sua corporação? Não. A policia é um
órgão público destinado constitucionalmente à preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio
(art. 144 da Constituição Federal). Não podemos confundir a
policia com os maus policiais.
A punição exemplar dos verdadeiros culpados, a exemplo do
que agora se fez no massacre da Candelária, é o que se deve,
com equilíbrio, buscar.
Condenar os sem-terras, porque alguns se precipitaram para
o lado dos policiais? Não. Os sem-terras são vitimas.
Vitimas de sua própria situação incômoda, por não
encontrarem um espaço para trabalhar e por não poderem
buscar dignamente o sustento de sua família e o progresso do
Pais. Vitimas da agressão que ceifou vidas de seus entes
queridos; vitimas dos desencontros entre Governo e policiais
do Pará, uns culpando os outros, na trilha dos que buscam a
fuga à responsabilidade de seus atos. Vitimas de
exploradores de sua própria condição de sem-terras. Sim, o
lavrador de mente cansada e de mãos calejadas pelo trabalho
em terra alheia tem o perfil da humildade e a vida em paz,
por norma de conduta. Não tem o perfil da beligerância; da
luta armada. E vitima de exploradores, que usam a sua
condição de sem-terras para se promoverem, buscando outros
objetivos. Há de se reconhecer que tem gente buscando com



;;;fl

sinceridade a solução dos problemas desses sofredores, mas
há outros que se servem da sua desdita para se projetarem.
Esse procedimento, aliado á precipitação de agentes

despreparados e ao desinteresse das autoridades responsáveis
em destinar-lhes a terra é a causa maior do martirio de
muitos. E e será, enquanto não se guiarem por lideranças
autênticas e amigas e enquanto os governos com eles não se
importarem.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio

Roberto.
O Deputado Antônio Roberto* - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, ocupo esta tribuna para ler um
editorial do jornal "Estado de Minas, de ontem. E um
editorial muito importante e muito oportuno. Refiro-me ao
artigo Como Vender a Maior Mineração do Mundo. Sei que a
maioria deve ter lido, mas é sempre oportuno realçar esse
artigo e a importância da Vale para nós. Diz o artigo: (
Lê:
Como Vender a Maior Mineradora do Mundo?
Enquanto a Câmara dos Deputados aguarda uma definição do
Supremo Tribunal Federal sobre a reforma da Previdência, a
reeleição não é mais o assunto em voga e o aumento do
salário minimo vai também parar na Justiça, o Senado promete
esquentar o tempo nesta semana. Se fracassar a tentativa do
governo de impedir, chega ao plenário na quarta-feira o
projeto que condiciona a privatização da Companhia do Vale
do Rio Doce a prévia autorização do Legislativo. E tudo o
que o governo não queria.
A Vale é a menina dos olhos dos investidores estrangeiros.

Tem direitos de lavra de valor incalculável, pelo menos é o
que dizem os opositores à sua desestatização. E dona de
extensa malha ferroviária e impõe preços no mercado. Tem
projetos em vários Estados. E a maior empresa mineradora do
mundo. A discussão é esta. Como privatizar uma empresa com
tanto poder? Como evitar que ela não seja, no futuro, uma
empresa predadora? E possivei imaginar situações em que isso
poderia acontecer. A Vale, atendendo apenas a interesses
capitalistas - e é isso o que vai acontecer quando ela
estiver privatizada - poderia, por exemplo, estrangular uma
mineradora Que necessitasse de sua rede de transporte para
escoar a produção. E, diante disso, comprar a empresa de
mineração a preço de banana.
São Questões cc-: esta Que esquentam a discussão no
Congresso. Outro---to é sobre as jazidas da Vale. Quanto
tem de ouro na mina q ue a estatal está prospectando no Pará?
Como dar preço a ela, se a prospecção ainda não está
concluida? Para trabalhar ainda mais os planos governistas,
a Vale não dá prejuizo. Ao contrário, gera riqueza e
dividendos ao governo, sem falar que cumpre um papel social
em sua área de atuação. Sua privatização ainda vai dar pano
para manga."
São essas as palavras que gostaria de dizer, nesta tarde. E
grande a nossa preocupação, visto que conhecemos a grandeza
dessa empresa e o seu trabalho nos municipios. Quando
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Prefeito, fui, inclusive, beneficiado com recursos da Vale.
Receamos que, quando privatizada, a Vale não satisfaça os
interesses de Minas e do Brasil e que venhamos a perder
inteiramente o controle sobre ela. E uma grande preocupação,
porque sabemos que ela, possivelmente, será privatizada a
preço vil. Não é vendendo a nossa Vale que resolveremos os
problemas do Estado. A empresa é bem administrada. Se, na
pior das hipóteses, ela fosse mal administrada, deveriamos
vendê-la. Porém, vender a Vale para pagar dividas é uma
falta de imaginação, é sinal da incompetência de Minas e do
Brasil. Por isso, nesta hora, quero fazer um apelo a todos
os mineiros para que analisem a situação de forma mais
profunda, visto que a referida solução poderá trazer
conseqüências funestas, desastrosas e irreparáveis. Muito
obrigado-

Sem revisão do orador.
2a PARTE (ORDEM DO DIA)

la Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - Não
havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa á 2a
Parte da reunião, com a 12 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a
votação de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o
expediente da próxima reunião ordinária.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Alencar da Silveira Júnior - falecimento do Sr. Dto Soares,
em Belo Horizonte; e Marco Régis (2) - falecimento do Sr.
José Nicolau Madeira, em Muzambinho, e da Sra. Sara Rejane
Elias Gaspar, em Brasilia (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 639/96, do Governador do
Estado, que autoriza a alienação dos bens imóveis da
RURALMINAS, os quais especifica; 671/96, do Governador do
Estado, que transforma as Secretarias de Estado da Casa
Civil do Governo de Minas Gerais e de Comunicação Social em
Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação Social e dá
outras providências; 684/96. do Governador do Estado, que
altera a estrutura orgânica da Fundação João Pinheiro;
700/96, do Governador do Estado, que altera a estrutura
orgânica da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração, extingue o Instituto Estadual de
Desenvolvimento de Recursos Humanos - IEDRHU - e dá outras
providências; 701/96, do Governador do Estado, que
transforma as Secretarias de Estado do Trabalho e Ação
Social e da Criança e do Adolescente em Secretaria de Estado
do Trabalho e Assistência Social da Criança e do Adolescente
e dá outras providências; 726/96, do Governador do Estado,
que dispõe sobre a finalidade e a estrutura orgânica da
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio e dá outras
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providências; e 728/96, do Governador do Estado, que altera
a estrutura orgânica da Secretaria de Estado do Planejamento
e Coordenação Geral, extingue cargos e dá outras
providências (A sanção.).
o Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre o
Projeto de Lei ng 627/95. do Deputado Raul Lima Neto, que
dispõe sobre a conservação das nascentes naturais e o
saneamento dos cursos de água e lagos do dominio estadual e
dá outras providências. O parecer conclui pela
inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, o parecer.
Para discuti-]o, com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
vou tonar apenas dois minutos e pedir aos Srs. Deputados,
nobres pares, que me ajudem no sentido de derrubar essa
preliminar de inconstitucionalidade, a fim de que esse
projeto possa tramitar nesta Casa, possa passar pelas
comissões e possamos examiná-lo e vota-lo neste Plenário-
0 que estamos pedindo aos Deputados não é a aprovação do
projeto, mas que permitam a sua tramitação. Vejam bem, Srs.
Deputados, lerei o projeto, que tem largo alcance social e é
bastante salutar. (- Lê o Projeto de Lei no 627/95,
publicado na edição de 20/12/95.)
Evidentemente, poderá até caber emenda ao projeto, e o
prazo para que seja colocado em execução poderá ser
alargado. Entretanto, peço aos caros Deputados que digam não
ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça, para que o
projeto possa continuar a sua tramitação. Peço aos colegas
que fiquem de pé quando o Presidente disser: 1105 que
estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Agradeço
a todos e esclareço que quero apenas que o projeto possa
tramitar nesta Casa e que possa ser examinado por quem de
direito, que são os Deputados. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos-

Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.
Rejeitado. As Comissões de Meio Ambiente e de Fiscalização
Financeira.
Parecer da Comissão de Justiça sobre o Projeto de Lei no

645/96, do Deputado Jairo Ataide, que altera o art. 10 da
Lei no 10.486, de 25/7/91. O parecer conclui pela
inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, o parecer.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto.
Parecer da Comissão de Justiça sobre o Projeto de Lei n

674/96. do Deputado Ajalmar Silva, que torna oorigatõria a
instalação, nos ônibus de linhas intermunicipais, de
instrumento que permita aos passageiros a visualização da
velocidade do veiculo. O parecer conclui pela
inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, o parecer.
Para discuti-lo, com a palavra, o Deputado Ajalmar Silva.
O Deputado Ajalmar Silva s - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, estamos questionando o parecer em que o
nobre Deputado Arnaldo Penna opinou pela
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inconstitucionalidade deste projeto de lei. Explico aos
senhores do que trata a proposição.
Estamos solicitando que os ônibus intermunicipais tenham,

em local bem visível a passageiros e usuários, um aparelho
mostrando a velocidade desenvolvida durante o trajeto. Isso
visa principalmente à segurança do õnibus, porque este, em
alta velocidade, trará, sem dúvida nenhuma, temores aos
passageiros e aos usuários. O aparelho permitirá que esses
usuários alertem o motorista sobre o excesso de velocidade.
Isso já é usado nos ônibus do México e ajudaria a evitar
acidentes como os que vêm ocorrendo no Estado.
Semana passada, um acidente com õnibus feriu e matou
algumas pessoas - não sei qual a empresa -, e um dos
passageiros disse que esse ônibus estava em alta velocidade
na hora do acidente. Se houvesse um aparelho neste ônibus,
os passageiros teriam percebido a velocidade. Esse aparelho
é simples: bastaria, somente, desviar o velocímetro para um
local bem visível a todos os passageiros.
Argüiram a inconstitucionalidade doprojeto dizendo que
essa matéria cabe ao CONTRAN, que só ele pode modificar as
normas de trânsito. Questionamos essa justificativa, porque,
na verdade, o projeto traz segurança para os usuários.
Aprovamos, nesta Casa, a lei do cinto de segurança.
Acredito que o cinto de segurança é uma medida muito mais
cara para as empresas e visa, sem dúvida nenhuma, também à
segurança. Este projeto aumenta a segurança nos ônibus
intermunicipais. Por isso, pedimos aos caros companheiros
que nos ajudem, como fizemos com o projeto do Deputado Raul
Lima Neto, derrubando o parecer pela inconstitucionalidade.
Entendemos que é uma questão de segurança e não de
modificação nas normas de trânsito e nas condições dos
õnibus. Isso não cabe ao CONTRAN, na nossa opinião.
Acredito que o relator fez um parecer de acordo com c
entendimento dos técnicos da Casa, talvez por não conhecer
totalmente as nossas leis ou atendendo à Lei Maior, que
julga que isso cabe ao CONTRAN.
Este projeto surtiu grande efeito nas cidades e teve
repercussão na imprensa, porque é de grande valia para a
segurança dos usuários de transportes intermunicipais. Peço
aos nobres companheiros que votem, derrubando o parecer pela
inconstitucionalidade do projeto. Muito obrigado.t- Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.) Rejeitado.
As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Romeu Queiroz,
em que solicita atribuição de regime de urgência á
tramitação do Projeto de Lei no 647/96, do Governador do
Estado, que autoriza a alienação de ações da Companhia de
Gás de Minas Gerais - GASMIG. Em votação, o requerimento.
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Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Gilmar
Machado-
0 Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, o objetivo de encaminharmos a
votação desse requerimento do Líder do Governo, Deputado
Romeu Queiroz, é esclarecer o nosso entendimento sobre a
questão da GÂSMIG, que é uma instituição extremamente
importante e lucrativa para o Estado. Vínhamos discutindo o
assunto, e, já na Comissão, o Deputado Anivaldo Coelho,
junto com outros parlamentares, promoveu vários debates a
respeito da GASMIG.
Entendemos que dar regime de urgência é inibir todo esse
processo de debate que havíamos iniciado. O correto é
exatamente o que o Governador fez. Ao perceber que não
poderia trabalhar em regime de urgência, porque prejudicaria
o andamento dos debates, ele retirou o pedido de urgência.
Retornarmos, agora, ao regime de urgência é voltar atrás no
que havíamos colocado anteriormente. E por isso que estamos
encaminhando contrariamente a esse requerimento; votaremos
contra, também, para que se possa manter o processo.
Entendemos que foi correta a atitude do Governador, quando
mandou retirar o regime de urgência, porque precisamos do
espaço necessário para promover esse debate-
0 nosso encaminhamento ê contrário ao requerimento, para

que possamos ter tempo suficiente para debater a respeito
dessa importante companhia que é a GASMIG. Não podemos
conceder autorização sem que tenhamos antes um debate
aprofundado sobre essa importante e lucrativa empresa do
Estado. Este é o nosso posicionamento.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, peço

verificação de votação-
0 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 25 Deputados; votaram
contra 2 Deputados; votaram em branco 5 Deputados: estes
votos não foram computados, pois esses parlamentares
entraram posteriormente; em reuniões de Comissões há 6
Deputados. Está ratificada a aprovação do requerimento.
Cumpra-se.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Se for correta a informação de
que foram computados como votos em branco os dos Deputados
que entraram depois, queremos discordar dela, pois o
Regimento não estabelece isso. Se o voto em branco foi de
quem estava presente, tudo bem, mas o Regimento proíbe o
cômputo do 'quorum' de quem entrou depois.
O Sr. Presidente - A Presidência retifica: os votos em
branco são dos Deputados que estavam no fundo do Plenário e
não se manifestaram nem favorável nem contrariamente.
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Requerimento Co Deputado Romeu Queiroz, em que solicita a
apreciação do Projeto de Lei flQ 647/96 em reunião conjunta
das comissões a que foi distribuído. Em votação, o
requerimento. Para encaminhá-la, com a palavra, o Deputado
Gilmar Machado-
0 Deputado Gilmar Machado* - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, desejo apenas registrar Que
queríamos ter a oportunidade e o tempo necessário para esse
debate. Aprovamos o regime de urgência e votamos, agora, a
apreciação em reunião conjunta de comissões. Daqui a pouco,
temos que votar, porque a votação é hoje mesmo. Esse tipo de
coisa não contribui, e estou fazendo um alerta: estamos
tratando de uma empresa lucrativa e importante para o Estado
de Minas Gerais e poderemos ter problemas depois, porque
podemos estar trazendo prejuízos ao povo mineiro. Não
podemos votar na velocidade que se quer. Temos q ue refletir
e pensar antes de nos manifestarmos sobre uma matéria tão
importante como esta. E um alerta que fazemos aos Deputados,
para que tenhamos cuidado e não façamos votações apressadas
que inviabilizem o debate-
*- Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam, permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Cumpra-se.
Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor, em que,

atendendo a pedido do Deputado Marcos Helênio aprovado em
reunião realizada no dia 24/4/96, solicita seja formulado o
seguinte pedido de informações ao Banco Central - Delegacia
Regional de Belo Horizonte - Divisão de Fiscalização: quais
as características do chamado Plano Empresário do SFH e os
contratos de promessa de compra e venda usualmente firmados
em caso de financiamento pelo Plano Empresário, os quais
podem, em alguma hipótese, constituir impedimento à
averbação dos referidos contratos à margem do registro da
incorporação; e que medidas tem o Banco Central tomado para
fiscalização das incorporações imobiliárias executadas pelo
SFH. Em votação, o requerimento. Os Deputados Que O aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-
se.
Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor, em que

solicita seja formulado pedido de informações aos cartórios
de Uberlândia. Uberaba, Contagem, Governador Valadares,
Varginha e Montes Claros acerca do número de incorporações
imobiliárias financiadas pelo SFH neles registradas, bem
como do número de contratos de compromisso de compra e venda
averbados á margem dos mencionados registros. Em votação, o
requerimento. Os Deputados Que O aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Questão de Ordem
O Deputado Carlos Pimenta - Gostaria de apresentar uma

questão de ordem à Mesa, relativa a uma reunião especial que
foi proposta no ano passado, para se homenagear a TV Montes
Claros; até o presente momento, essa reunião não aconteceu.
Estamos vendo algumas reuniões especiais sendo realizadas
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pela Casa - uma ocorreu ontem, à noite. Gostariamos de
solicitar à Mesa esclarecimento relativo à proposta dessa
reunião, que, embora aprovada, ainda não foi marcada.
Gostariamos de homenagear a TV Montes Claros pelo transcurso
de seus 15 anos de fundação, e ela se encontra prestes a
completar seus 16 anos, motivo pelo qual solicitamos um
esclarecimento dessa Presidência.
O Sr. Presidente - A Presidência responderá a questão de

ordem formulada pelo Deputado, oportunamente.
Requerimento do Deputado Paulo Piau solicitando seja

encaminhada cópia de oficio á direção do Banco do Brasil. em
Brasília, solicitando empenho no atendimento a solicitações
dos produtores do Municipio de Unai. Em votação, o
requerimento. Para encaminhar a votação, com a palavra, o
Deputado Almir Cardoso -
0 Deputado Almir Cardoso - Sr. Presidente, gostariamos de
encaminhar favoravelmente a votação do requerimento do
Deputado Paulo Piau e aproveitar a 000rtunidade para falar
sobre o requerimento que protocolamos hoje, nesta Casa,
solicitando designação de data para realização de seminário
legislativo sobre a reforma agrária, com vistas a subsidiar
o processo legislativo e a produção de politicas públicas
sobre o tema. Sabemos que o tema se encontra pautado em
nivel nacional, principalmente diante dos últimos
acontecimentos violentos ocorridos no Estado do Pará Em
função de uma reunião que tivemos na semana passada com o
Dr João Batista dos Mares Guia, nomeado Assessor Especial
do Governador para encaminhar a Questão agrária no Estado,
realizada juntamente com o Deputado Marcos Helênio, o
Deputado João Leite e o Deputado Federal do PT, João
Fassarela, e até por sugestão do Dr. c:ão Batista, tomamos
a posição de solicitar a realização cse seminário, para o
que estamos apresentando requerimento. Com  relação a isso,
já nos encontravámos em discussão com a assessoria técnica
da Casa, quando, num primeiro momento, pensávamos em
promover um ciclo de debates.
Em função da Proposta de Emenda á Constituição ng 18/95,

que está em tramitação na Casa, depois de grande e árdua
negociação no final do ano passado, quando conseguimos que
essa proposta não fosse votada naquele momento, fosse
adiada. Não fizemos essa discussão que propõe a elevação do
teto de legitimação de terras públicas de 250 para 2.500ha.
E uma questão importantissima, que precisa ser debatida na
Casa.
Uma vez que o Dr. João Batista vai continuar exercendo o

2 seu papel de Secretário Adjunto da Educação, percebemos que
a sua intenção é criar um fórum, antiga reivindicação do
movimento, agregando todos os órgãos do Estado de Minas
Gerais e, também, os do Governo Federal, que atuam no Estado

IE com a questão agrária, para que possamos definir a melhor
a

 

 forma de intervir e criar um verdadeiro interlocutor, para
que, diante de conflitos, possa encaminhar as questões.
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O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.
Aprovado. Oficie-se.

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Gilmar Machado solicitando a alteração da pauta, de modo a
que o Projeto de Resolução nQ 773/96 seja apreciado após o
Projeto de Lei nQ 207/96. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.
Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 391/96, do
Deputado Alencar da Silveira Júnior, que dispõe sobre o
ingresso nos estádios de esportes sob a administração do
Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração
Pública opinou pela sua aprovação na forma do Substitutivo
nQ 1, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira
opinou pela sua aprovação na forma do Substitutivo no 1, da
Comissão de Administração Pública. Emendado em Plenário,
voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que
opina pela aprovação das Emendas ns 2 e 4, pela rejeição
das Emendas ns 1 e 3 e pela aprovação das Emendas ns 5 e
6, que apresenta ao Substitutivo nQ 1, da Comissão de
Administração Pública. Vem à Mesa requerimento do Deputado
Paulo Schettino em que solicita o adiamento da votação do
Projeto de Lei no 391/95. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.
Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 47/95, do
Deputado José Bonifácio, Que dispõe sobre os Conselhos em
Minas Gerais. 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. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com a Emenda nQ 1, da Comissão de
Justiça, na forma da Subemenda nQ 1, que apresenta, e com a
Emenda nQ 2, da Comissão de Justiça. Em votação, o projeto,
salvo emendas. Os Deputados q ue o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nQ 1 na
forma da Subemenda nQ 1, e a Emenda nQ 2, que receberam
parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica,
portanto, aprovado, em lQ turno, o Projeto de Lei nQ 47/95
coma Emenda no 1 na forma da Subemenda nQ 1 e a Emenda n
2. A Comissão de Fiscalização Financeira.
Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 207/95, do
Deputado Ibrahim Jacob, que dispõe sobre os critérios para a
cobrança de multas decorrentes de infrações de trânsito. O
parecer da Comiss.c de Justiça, pela inconstitucionalidade,
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foi rejeitado pelo Plenário. As Comissões de Administração
Pública e de Defesa do Consumidor opinaram pela aprovação do
projeto. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão
de Administração Pública, que opina pela aprovação das
Emendas flQ5 1, esta na forma da Subemenda nQ 1, e 3 e pela
rejeição da Emenda no 2. Vem à Mesa requerimento do Deputado
Ibrahim Jacob solicitando o adiamento da votação do Projeto
de Lei ng 207/95, de sua autoria. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem
O Deputado Gflmar Machado - Sr. Presidente, solicitamos o
encerramento, de plano, da presente reunião, já que não há
"quorum" e gostaríamos de fazer o encaminhamento da votação
desse projeto de resolução da Mesa, que faz modificações no
Regimento Interno da Casa.

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 8, às 9 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a ordinária deliberativa,
também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia:
- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição

anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 435/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado José Bonifácio, a proposição em tela
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar imóvel
ao Municipio de Barbacena.
Primeiramente, foi o projeto enviado à Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, apresentando o
Substitutivo Í1Q 1.
Nos termos regimentais, vem o projeto agora a esta Comissão

para receber parecer.
Fundamentação

A proposição em pauta tem por finalidade autorizar o Poder
Executivo a doar imóvel ao Município de Barbacena.
A transação não repercutirá no orçamento estadual, uma vez

que não gera despesas para os cofres públicos. Os efeitos
que se farão sentir dizem respeito à perda patrimonial por
parte do Estado, fato que será amplamente recompensado,
considerando-se os dividendos econõnico-sociais que a
referida doação trará para a comunidade, com a implantação
de distrito industrial no município.
Barbacena é hoje um importante centro agropecuário,
destacando-se na produção de frutas e flores para os
mercados interno e externo. Além disso, como centro
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turístico, tem amplo potencial de desenvolvimento. No
entanto, embora privilegiadamente situada em relação ao eixo
Belo Horizonte-Rio, dispondo de transporte rodoviário e
ferroviário e de adequado sistema de comunicações, Barbacena
carece de área especifica para a implantação de
empreendimentos industriais. Essa realidade torna-se mais
sensível com a implantação da linha de montagem de veículos
da Mercedes-Benz em Juiz de Fora. Sem distrito industrial,
que possibilitaria a implantação em seu território de
indústrias fornecedoras de auto-peças e assemelhados,
Barbacena não terá condições para se beneficiar dos efeitos
irradiadores daquele empreendimento.
Conforme proposto, serão doados ao município 37,35ha

ociosos, parte de uma gleba de 334,391ha pertencentes hoje à
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMJG.
A proposição foi aprovada na Comissão de Constituição e
Justiça, que apresentou o Substitutivo nQ 1, dispondo sobre
a doação do imóvel diretamente pela FHEMIG ao município.
Entretanto, ao consultarmos o processo, verificamos que o

Conselho Curador da FHEMIG, por meio da Deliberação nQ 1/93,
decidiu, primeiramente, reverter aquela parte ociosa do
imóvel ao Estado, que, em seguida, a doaria à Prefeitura.
Tudo isso com fundamento no pedido formulado pelo Estado de
Minas Gerais, OF.GAB/SERHA/NQ 982/93, de 3/8/93. Por outro
lado, a Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração, através do Relatório nQ 1/96, de 23/2/96,
sugere também a reversão do imóvel, seguida da doação.
Preferimos optar pelo caminho sugerido pelo Executivo,
pois, em nosso entendimento, o ónus imposto pelo Estado
quando da doação do imóvel, em 22/7/75, é abrangente,
incluindo todas as benfeitorias e terrenos utilizados pelo
hospital
com área total de 3.343.907m2, área esta que compreende a

área exatamente utilizada e efetivamente ocupada pelo Centro
Hospitalar Psiquiátrico e prevista no plano de urbanização
daquele município, constituindo o imóvel, objeto desta
doação, de terreno e prédios (casa e pavilhões) e respectivo
cemitério, constantes ...
Julgamos, portanto, de melhor cautela rejeitar o

Substitutivo nQ 1, que autoriza a FHEMIG a doar os 37,351ha
diretamente ao Município de Barbacena, uma vez que, naquela
data, o Estado doou terrenos e imóveis efetivamente
utilizados.
Apresentamos o Substitutivo n 2 ao projeto, a fim de

melhor caracterizar o escopo da doação e as medidas a serem
implementadas.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 435/95, no lQ turno, na forma do Substitutivo nQ 2, a
seguir redigido.

SUBSTITUTIVO No 2
Autoriza o Poder Executivo a doar área de terreno ao

Município de Barbacena.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Barbacena o imóvel de propriedade da Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMTG - constituído
por um terreno de 373500m2 (trezentos e setenta e três mil
e quinhentos metros quadrados), situado naquele município,
com os seguintes limites e confrontações: partindo-se da
ponte sobre o córrego Cocho, próximo ao Km 8 da BR-265, numa
extensão de aproximadamente 1.200m (mil e duzentos metros).
com imóvel de propriedade de Carlos de Castro e Sargento
Bastos; seguindo-se no sentido Sudoeste, numa extensão de
330m (trezentos e trinta metros), com imóvel de propriedade
da FHEMIG; seguindo-se no sentido Noroeste, numa extensão de
1.050m (mil e cinqüenta metros), com o imóvel de propriedade
da FHEMIG; e, seguindo-se pela BR-265, numa extensão de 250m
(duzentos e cinqüenta metros), até a ponte sobre o córrego
Cocho, imóvel este que é parte de um terreno com área total
de 3.343.907m2 (três milhões trezentos e quarenta e três mil
novecentos e sete metros quadrados), registrado sob o n
36.036, a fls 60 do livro nQ 3-AM do Cartório de Registro
de Imóveis - M. C. Abranches Penna - da Comarca de
Barbacena.
E lQ - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
implantação de distrito indUstrial.
E 2Q - Fica autorizada a FHEMIG a fazer reverter ao

património do Estado de Minas Gerais o imóvel descrito neste
artigo.
Art. 2 - A doação prevista nesta lei será procedida após a
reversão da área ao Estado de Minas Gerais,
Aru s - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1996.
Romeu Queiroz, Presidente - Marcos Helênio, relator -

Geraldo Rezende - José Bonifácio.
PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 665/96
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
A proposição em análise, do Deputado Gilmar Machado, dispõe

sobre a instituição do Projeto Saphira, que visa a colaborar
com a atividade artística no Estado no que diz respeito a
pessoas ou grupos ligados às artes, favorecendo-lhes a
apresentação em próprios públicos que acolham espetáculos
profissionais.
Publicada em lQ/$/96, a matéria foi apreciada

preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
não encontrou óbice a sua tramitação.
Em atendimento ao que prescreve o Regimento Interno, vem,
agora, o projeto a esta Comissão, para receber parecer
Quanto ao mérito.

Fundamentação
E de todos sabido que é obrigação do Estado favorecer a
produção e a divulgação da cultura. Os direitos culturais
referidos nas Constituições Federal e Estadual como
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atributos do cidadão exigem condições efetivas de exercicio.
Ora, a proposição tem como objetivo abrir os locais que o
Estado administra, capazes de abrigar espetáculos
profissionais, a pessoas ou grupos de artistas amadores, que
não têm lugar nem público para mostrar seu trabalho, medida
que vem ao encontro do que o Estado deve fazer para estar
presente ativamente na promoção das condições que propiciam
o desenvolvimento da cultura e das artes.

Conclusão
A vista do aludido, opinamos favoravelmente à aprovação do
Projeto de Lei ng 665/96 em sua forma original.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1996.
Anderson Adauto, Presidente e relator - Gilmar Machado -

João Leite.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 671/96
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça,
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em tela

objetiva transformar a Secretaria de Estado da Casa Civil do
Governo de Minas Gerais e a Secretaria de Estado de
Comunicação Social em Secretaria de Estado da Casa Civil e
Comunicação Social e dar outras providências.
Publicado no "Diário do Legislativo" de 5/3/96, o projeto,
que tramita em regime de urgência com base no art. 69 da
Constituição do Estado, foi encaminhado às Comissões
supramencionadas para, em reunião conjunta, receber parecer,
consoante o disposto nos arts. 220 e 222 do Regimento
Interno.
Encarregados de apreciar os aspectos preliminares de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, passamos a
fazê-lo na seguinte forma, em conformidade com a prescrição
do art. 103, V, "a", do Diploma Regimental.

Fundamentação
Por intermédio do projeto em análise, o titular do Poder
Executivo propõe a fusão das Secretarias de Estado da Casa
Civil e de Comunicação Social, transformando-as em
Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação Social. Tal
medida altera a estrutura orgânica da administração direta
do Executivo, pois pressupõe a extinção de duas secretarias
e a criação de urna nova, além da conseqüente transformação e
extinção de cargos públicos.
Neste ponto, cabe esclarecer que as secretarias de Estado
são órgãos públicos desprovidos de personalidade juridica,
integram a administração centralizada do Poder Executivo e
subordinam-se diretamente ao Governador do Estado. No dizer
do abalizado publicista Hely Lopes Meirelles, "órgãos
públicos são centros de competência instituidos para o
desempenho de funções estatais, através de seus agentes,
cuja atuação é imputada á pessoa juridica a que pertencem.
São unidades de ação com atribuições especificas na
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organização estatal'. ("In": Direito Administrativo
Brasileiro. 16 ed. , Editora Revista dos Tribunais. São
Paulo, 1991, pp. 58-59.)
O sistema federativo brasileiro caracteriza-se pela
distribuição de poder político entre a União, os Estados
membros, o Distrito Federal e os municípios, todos
autónomos, nos termos do art. 18 da vigente Constituição da
República. Cada una dessas entidades políticas dispõe de
prerrogativa constitucional para a organização de seu
próprio serviço público, de acordo com as peculiaridades
regionais, observadas as diretrizes consagradas na 'Carta
Magna-
No caso especifico do Estado membro, a referida

Constituição é clara ao estabelecer, no § lQ do aru 25. que
'são reservadas aos Estados as competências que não lhes
sejam vedadas por esta Constituição'. Isso equivale a dizer
que as matérias não reservadas expressamente à União ou aos
municípios enquadram-se na competência residual do Estado
federado.
Por outro lado, é oportuno assinalar que a Carta
Republicana de 1988 dedicou, pela primeira vez na história
constitucional brasileira, um capitulo à administração
pública, estabelecendo expressamente um de seus principias
essenciais, a saber, o postulado da legalidade, especifico
do chamado estado de direito. O art. 37, 'caput', da
referida Constituição subordina a atividade de administração
pública de qualquer dos Poderes da União, dos Estados e dos
municípios à observância das normas jurídicas. Tal principio
tem por finalidade oferecer garantia e segurança aos
administrados, que são os legítimos destinatários dos atos
do poder público.
A Carta mineira, por sua vez, no art. 61, faz uma
enumeração exemplificativa das matérias que devem ser
apreciadas por esta Assembléia Legislativa e sancionadas
pelo Governador do Estado. Entre tais assuntos destacam-se a
criação, a transformação e a extinção de cargos públicos e
de secretarias de Estado, conforme prevêem, respectivamente,
os incisos VIII e XI do referido artigo- Ao exigir lei em
sentido formal para o disciplinamento da matéria constante
no projeto, o constituinte estadual afastou a possibilidade
de o assunto ser tratado por meio de outra espécie normativa.
hierarquicamente inferior à lei.
No que tange às regras de iniciativa privativa previstas na

Constituição mineira, o art. 66. III, 'e', assegura apenas
ao Chefe do Poder Executivo a faculdade para a deflagração
do processo legislativo em assuntos dessa natureza, não
sendo licita a membro deste parlamento a apresentação de
projeto com esse fim. Da mesma maneira, o art 90. XIV, da
mencionada Carta assegura ao Governador do Estado a
competência privativa para dispor, na forma da lei, sobre a
organização e a atividade do Poder Executivo.
Apenas para destacar alguns pontos do projeto, saliente-se
que os servidores das secretarias a serem transformadas
serão absorvidos pela nova Secretaria. Além disso, propõe-se
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a transformação de 7 cargos em comissão e a extinção de 33
cargos de provimento em comissão, dos quais 32 são de
recrutamento amplo e 1, de recrutamento Limitado.
As relações juridicas envolvendo os órgãos a serem
extintos, tais como contratos, convênios e acordos
celebrados, serão transferidas para a nova Secretaria, nos
termos do art. 13 da proposição.
Sob o ponto de vista juridico, inexiste incompatibilidade
entre o projeto de lei em exame e o ordenamento
constitucional em vigor, pois os preceitos pertinentes ao
instrumento normativo utilizado e à iniciativa para a
apresentação do projeto foram respeitados pelo Governador do
Estado.
Ressalte-se, por último, que os aspectos atinentes ao
mérito da proposição, ou seja, á sua conveniência e
oportunidade, deverão ser apreciados pela Comissão de
Administração Pública.

Conclusão
Pelos motivos expostos, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
671/96 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 19 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Simão Pedro Toledo - Leonidio Bouças - Gilmar Machado (voto
contrário).

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n
671/96 objetiva transformar a Secretaria de Estado da Casa
Civil do Governo de Minas Gerais e a Secretaria de Estado de
Comunicação Social - SECOM - em Secretaria de Estado da Casa
Civil e Comunicação Social e dar outras providências.
A proposição foi distribuida 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 tramitação em regime de urgência.
Ao examinar preliminarmente o projeto, a Comissão de
Constituição e Justiça emitiu parecer por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Passamos, agora, à
apreciação de seu mérito, nos termos do disposto no art.
103, 1, do Regimento Interno.

Fundamentação
Dando execução a uma das metas definidas como estratégicas
no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, qual seja a
reforma e a modernização do Estado, o Executivo está
empreendendo uma ampla reestruturação da máquina
administrativa, buscando imprimir-lhe grau mais elevado de
racionalidade e, enfim, conseguir maior entrosamento e
melhores resultados na formulação e na implementação das
ações públicas, paralelamente à redução da folha de
pagamento a um montante compativel com a realização dos
investimentos de que a sociedade necessita.
Em tempos de menor rigor na realização de gastos,

multiplicaram-se órgãos, chefias e cargos públicos, sem o
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adequado exame de sua necessidade. Agora, segue-se
exatamente o caminho inverso. Principalmente, extinguem-se
órgãos e cargos que, na prática, trouxeram antes uma
subdivisão burocrática dos trabalhos que melhora nos níveis
de eficiência das atividades administrativas, e unem-se
órgãos e departamentos cujas atribuições guardam afinidade
entre si, com a correspondente redução do número de cargos
de direção.
Por outro lado, situações de fato que se foram consolidando

ao longo dos anos, como, por exemplo, o exercido de funções
não previstas em lei, estão sendo institucionalizadas, uma
vez que constituíram aperfeiçoamentos úteis do aparelho
administrativo.
Examinando o projeto em questão verificamos que sua
finalidade precipua é fundir as Secretarias de Estado da
Casa Civil e de Comunicação Social, formando órgão único
denominado Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação
Social
Dispondo sobre os aspectos principais do novo órgão, a

proposição fixa-lhe as atribuições, explicita sua estrutura
orgânica e relaciona os órgãos e as - entidades que o
integram, por subordinação e por vinculaço.
Em seguida, determina a transferência dos cargos das

Secretarias extintas para a nova Secretaria, ressalva feita
aos cargos de provimento em comissão que extingue.
Finalmente, o projeto trata de questões relativas ã
sucessão das Secretarias extintas e à transferência dos
ajustes firmados.
Essa é a visão geral da proposição em referência. Mas, para

que efetivamente possamos opinar sobre sua conveniência e
oportunidade, cumpre que aprofundemos o seu estudo, tentando
surpreender-lhe os desdobramentos fáticos relevantes. Assim,
destacamos os seguintes pontos.

- Pelo conjunto de seus dispositivos, a proposição tende
a aproximar do Chefe do Executivo as atividades pertinentes
á comunicação social daquele Poder. Com  efeito, em virtude
da natureza das atividades desenvolvidas pela Casa Civil,
estabelece-se necessariamente um contato mais estreito entre
os representantes daquela Pasta e a Governadoria, de forma
que a fusão das duas Secretarias vai estender à Comunicação
Social a proximidade que distinguia apenas a Casa Civil,
Essa providência é coerente com a linha geral adotada pelo

E atual Governo, que tem dispensado especial atenção á
comunicação oficial, haja vista, por exemplo, os
investimentos realizados na TV Minas e na Rádio

s Inconfidência-
2 - Contrastando as atribuições fixadas para a nova
Secretaria com as cometidas ás Secretarias originais,
listadas nas Leis ngs 10.827, de 4/7/92, e 9.533. de
30/12/87, constatamos que:
a) foram absorvidas todas as atribuições da Secretaria de
Comunicação Social, não se fazendo referência somente ao
cadastramento dos meios de comunicação existentes em Minas,
previsto no inciso III do art. 2Q da Lei ng 10.827. Tal
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exclusão apenas atendeu à técnica legislativa, uma vez que o
cadastramento, constituindo mera atividade a ser
desenvolvida por um setor da Secretaria Adjunta de
Comunicação, não merece figurar no texto legal como
competência institucional da nova Secretaria;
b) da Casa Civil foram retiradas as funções de auxiliar o

planejamento e a coordenação das atividades governamentais e
de coordenar a elaboração da mensagem anual do Governador á
Assembléia Legislativa, previstas nos incisos 1 e IV do art.
3Q da Lei nQ 9.533, as quais, seguindo a concepção geral que
orienta a reforma administrativa, deverão ser concentradas
na Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral.
Todas as atividades de apoio logistico, institucional,
social e operacional ao Governador, anteriormente a cargo da
Secretaria da Casa Civil, foram absorvidas. No âmbito
especifico do apoio social, que compreende o conjunto dos
recursos utilizados pelo Executivo, por meio da Secretaria
da Casa Civil, para identificar as demandas da sociedade e
articular-se com suas entidades representativas,
institucionalizaram-se atividades que vinham recebendo
desenvolvimento gradativo. tais como as estabelecidas nos
incisos III e IV do art. 3p do projeto, que se orientam no
sentido de uma maior aproximação entre o Executivo Estadual
e os demais Poderes do Estado e do Pais. Em suma, em relação
à extinta Secretaria da Casa Civil, à nova Secretaria foi
atribuído com mais nitidez e realce o papel de agente de
coordenação politica da ação governamental. Essa medida, em
nosso entender, é positiva, pois vai facilitar o intercâmbio
entre os Poderes e o da sociedade com o Executivo.
3 - No Que tange á estruturação orgânica da nova

Secretaria, a partir do cotejo do projeto sob comento com os
diplomas legais anteriormente referidos, percebe-se o
objetivo de aparelhá-la para o desempenho das atividades-
fim, consubstanciado-se na criação de órgãos especializados.
Simultaneamente, reduziram-se significativamente os órgãos
dedicados às atividades-meio, e fundiram-se órgãos de
atribuições afins. Assim, o Gabinete do Secretário Adjunto
da Secretaria da Casa Civil e o Gabinete do Secretário
Particular do Governador foram reunidos num único Gabinete:
a Superintendência de Relações Públicas da SECOM foi reunida
à Assessoria do Cerimonial da Secretaria da Casa Civil; as
Superintendências de Planejamento e Coordenação, presentes
em ambas as Secretarias extintas, foram reunidas numa única
Assessoria de Planejamento e Coordenação; a Superintendência
de Administração e Finanças da nova Secretaria absorveu as
Superintendências Administrativa e de Finanças da
Secretaria da Casa Civil, bem como a Superintendência
Administrativa e Financeira da SECOM; foi criada a
Secretaria Adjunta da Casa Civil, com especialização de
órgãos na execução de atividades típicas da Casa Civil, e,
finalmente, foi criada a Secretaria Adjunta de Comunicação,
que manteve os órgãos especializados existentes na SECOM,
com exceção da Diretoria de Pesquisa, que foi extinta.
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4 - No que respeita ao quadro de cargos em comissão, além
da transformação de alguns deles, em correlação com os
órgãos transformados e criados, procedeu-se á extinção dos
enumerados no Anexo 1 do projeto, num total de 33,
quantidade essa, importa sublinhar, significativamente
superior á de órgãos extintos. Já os cargos de provimento
efetivo foram todos absorvidos pela nova Secretaria.
Contendo •rn seu bojo essas providências principais, o
projeto, e- nosso ver, irá resultar em reordenação positiva
do aparelho estatal, tendente a maximizar o aproveitamento
de seus recursos materiais e humanos e, enfim, a
compatibilizar a melhoria dos niveis de eficiência com a
necessária redução dos gastos públicos.

Conclusão
Por todos os motivos expostos, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei ng 671/96 no 1Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 19 de março de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Ajalmar Silva, relator -
Arnaldo Penna - Jairo Ataide - Bonifácio Mourão - Gilmar
Machado (voto contrário).

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em análise
dispõe sobre a transformação da Secretaria da Casa Civil e
da Secretaria de Comunicação Social em Secretaria da Casa
Civil e Comunicação Social.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça

concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria. Posteriormente, a Comissão de
Administração Pública opinou por sua aprovação.
Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
A proposição tem por objetivo promover a fusão das
Secretarias da Casa Civil e de Comunicação Social. As duas
Secretarias têm competências que guardam entre si certa
afinidade. Dessa forma, a reunião de suas atribuições em um
único órgão poderá permitir a supressão :.e superposição de
esforços e da redundáncia de estruturas )rgãnicas, assim
como possibilitará maior integração, cooperação e sinergia,
obtendo-se um todo mais eficiente que a soma das partes.
Desse modo, a medida poderá contribuir para a eficiência, a
produtividade e a racionalização da máquina administrativa e
para a prestação de um serviço público de melhor Qualidade.
Não tem sentido existirem dois órgãos realizando o trabalho
que pode ser feito por um único. Assim, a proposição
acarretaria diminuição das despesas do Estado e teria
repercussão positiva nas finanças públicas.
Este último aspecto, na atual conjuntura, em que se
verifica uma relação desfavorável entre a receita e a
despesa do Estado, demonstra a importãncia e a premência da
matéria.

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

671/96 no lQ turno, na forma proposta.
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Sala das Comissões, 19 de março de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Romeu Queiroz, relator -
Leonidio Bouças - Ajalmar Silva - Bonifácio Mourão

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 723/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em apreço, que dispõe sobre autorização
para captação de água nos mananciais de dominio público
estadual e dá outras providências, é de autoria do Deputado
Dimas Rodrigues. -
Publicada no "Diário do Legislativo" de 30/3/96, a
proposição foi distribuida ás comissões competentes para
receber parecer, atendendo ao disposto no aru 195, c/c O
art 103, do Regimento Interno.
Preliminarmente, compete a esta Comissão examinar a matéria

quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Fundamentação
No âmbito da legislação ambiental, cabe à União não só
instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos
hidricos e definir critérios de outorga de direitos de seu
uso, como também legislar sobre águas, conforme estabelecem
os arts. 21, XIX, e 22, IV, da Constituição Federal.
Infraconstitucionalmente, o aproveitamento das águas
regula-se pelo Decreto np 24.643, de 10/7/34 (Código de
Aguas).
No que tange ao aproveitamento das águas por meio da
derivação, isto é, das águas aplicadas à agricultura, à
indústria e à higiene, as normas a serem observadas são as
capituladas nos arts. 43 a 62 do referido Código.
Segundo o referido arU 43, é vedada a utilização das águas
públicas sem a concessão administrativa, no caso de
utilidade pública. Não se verificando a utilidade pública, a
autorização administrativa é necessária, sendo essa
dispensada, todavia, na hipótese de derivações
insignificantes. O 2p desse dispositivo estabelece que
toda concessão ou autorização se fará por prazo fixo e nunca
excedente a 30 anos.
Nos termos do art. 62, as concessões ou autorizações para
derivação que não se destine à produção de energia
hidrelétrica cabem ao Estado membro em águas de seu dominio,
observada a legislação federal pertinente.
Em âmbito estadual, as autorizações e concessões de águas

públicas estão disciplinadas pela Lei np 11.504, de 21/6/94,
que dispõe sobre a politica estadual de recursos hídricos e
dá outras providências.
Observa-se, inicialmente, que a politica estadual de
recursos hidricos tem por objetivo assegurar o controle do
uso da água e sua utilização, em Quantidade, qualidade e
regime satisfatórios por seus usuários atuais e futuros.
Nesse passo, constitui diretriz do Estado assegurar, por
intermédio do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos
Hidricos, a realização de outorgas, registros,
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acompanhamento e fiscalização das concessões de direito de
pesquisa e de exploração de recursos hidricos. Ressalte-se
ainda que a outorga de direito de uso das águas é
instrumento da política estadual de recursos hidricos.
Vejam-se os arts. lQ, 3, IX e BQ, da mencionada lei.
Com efeito, o projeto de lei em análise está em descompasso

com a legislação em vigor. Ao estabelecer que os usuários de
águas públicas estaduais há mais de cinco anos, com consumo
correspondente a até 20 litros por segundo, e que disponham
de área irrigada de até 20ha terão sua autorização
automaticamente renovada, o projeto impede o Estado de
exercer o controle e a fiscalização das outorgas de direito
de uso das águas. Por outro lado, a renovação automática da
autorização apresenta-se como instrumento de outorga
permanente, por prazo indeterminado, contrariando o disposto
no § 2Q do art. 43 do Decreto nQ 24.643, de 1934- Além do
mais, pelas peculiaridades da regra veiculada pelo projeto,
nota-se o seu caráter eminentemente técnico, incompativel
com o ato legislativo por excelência. Não podemos deixar de
observar, também, que a medida não leva em consideração o
porte das bacias hidrográficas, o que poderia comprometer
seriamente o meio ambiente, dependendo da quantidade de água
que é captada. As Constituições Federal e Estadual orientam
a atuação estatal para a prevenção do dano ambiental. Pelo
Que se expôs, entendemos que a regra subtrai do Executivo,
notadamente do Departamento de Recursos Hidricos, a sua
competência para examinar tecnicamente as outorgas de uso
das águas públicas, naquela hipótese.

Conclusão
Em vista do aduzido, concluimos pela antijuridicidade, pela
inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei
nQ 723/96.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 1996-
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator
- Durval Ângelo - Ivair Nogueira.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 726/96

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 nQ 91/96, o Governador do Estado
encaminhou à Assembléia Legislativa o Projeto de Lei n
726/96, que dispõe sobre a finalidade e a estrutura orgânica
da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio e dá outras
providências.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 2/4/96, a
proposição, que tramita em regime de urgência, nos termos do
art. 69 da Constituição do Estado, deve ser apreciada em
reunião conjunta das Comissões mencionadas, em conformidade
com a prescrição do art. 222 do Regimento Interno.
Encarregados de examinar os aspectos atinentes á

juridicidade, á constitucionalidade e à legalidade da
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matéria, fundamentamos nosso parecer com base na competência
que nos é conferida pelo art. 103, V, "a", do Diploma
Regimental

Fundamentação
O Estado membro, entidade política componente do sistema

federativo brasileiro, dispõe de competência constitucional
para organizar seu governo e sua administração de forma a
melhor atender a suas peculiaridades e ao interesse
coletivo. Essa autonomia está assegurada no "caput" do art.
18 da Constituição da República e reforçada pelo art. 10 da
Constituição mineira.
A competência para a organização de seus serviços públicos
é a manifestação inequívoca da autonomia administrativa do
Estado, e o seu exercício deve estar em sintonia com o
ordenamento jurídico vigente, tendo em vista que a atividade
administrativa se sujeita ao principio da legalidade,
consagrado no art. 37 da Constituição Federal.
A estruturação de órgãos e entidades da administração
pública, inclusive a criação, a transformação e a extinção
de cargos públicos, é matéria que exige disciplinamento
jurídico por meio de lei aprovada pelo Poder Legislativo e
sancionada pelo Chefe do Poder Executivo. Entre as matérias
previstas no art. 61 da Constituição do Estado, ou seja, as
que dependem de lei para sua- efetivação, constam
expressamente a estruturação de secretarias de Estado e a
criação e a extinção de cargos públicos.
Sendo as secretarias de Estado órgãos integrantes da
administração direta do Poder Executivo e subordinados ao
Governo do Estado, é de iniciativa privativa do Governador a
apresentação de projetos que tratem desse assunto, de acordo
com a determinação do art. 66. III, "b' e "e", da Carta
mineira.
Além disso, o art. 90, XIV, do mencionado Diploma legal
assegura expressamente ao Chefe do Poder Executivo a
competência privativa para dispor, na forma da lei, sobre a
organização e as atividades do Poder Executivo.
verifica-se, portanto, que a modificação da estrutura

orgânica dos órgãos e das entidades do Poder Executivo é
matéria relacionada com o poder discricionário do Governador
do Estado, o qual deve ser exercido em estrita obediência
aos ditames legais e constitucionais.
No caso em tela, não vislumbramos, do ponto de vista
juridico, nenhum óbice que comprometa a tramitação do
projeto nesta Casa Legislativa.
Quanto aos aspectos de conveniência e oportunidade da

medida pretendida pelo projeto, a Comissão de Administração
Pública se manifestará a respeito-

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
726/96 no lQ turno.
Saia das Comissões, 17 de abril de 1996-
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator
- Arnaldo Penna - Leonidio Bouças - Elbe Brandão.
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Comissão de Administração Pública

Relatório
A proposição em estudo, de autoria do Governador do Estado,

objetiva dispor sobre a finalidade e a estrutura orgânica da
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio e dar outras
providências.
Tramitando em regime de urgência e devendo ser apreciada em
reunião conjunta, nos termos do art. 69 da Constituição do
Estado, c/c os arts. 220 e 222 do Regimento Interno, a
proposição recebeu, inicialmente, da Comissão de
Constituição e Justiça parecer pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade.
Cumpre, agora, a esta Comissão o exame do mérito da

proposição.
Fundamentação

A iniciativa governamental tem o propósito de alterar a
estrutura organizacional da Secretaria de Estado de
Indústria e Comércio, estabelecer seus objetivos e
transformar e extinguir cargos pertencentes a essa Pasta.
Nos termos do art. lQ do projeto, a Secretaria tem por
finalidade planejar, dirigir, coordenar, executar e
controlar as atividades setoriais, a cargo do Estado,
relativas à promoção e ao incentivo à indústria, ao comércio
e aos serviços.
O art. 2Q dispõe sobre a competência da Secretaria para _a
consecução de seus objetivos, nos limites de sua missão
institucional.
A proposta de urna nova estrutura para a Secretaria de
Estado de Indústria e Comércio faz parte de um processo de
racionalização da máquina administrativa e,
conseqüentemente, de redução das despesas públicas,
implementado pelo Governo do Estado.
Conforme se infere do art. 3Q da proposição, o qual
reorganiza a estrutura da referida Secretaria, houve redução
de unidades administrativas e relocação de competências, no
intuito de buscar a simplificação e o aperfeiçoamento do
serviço prestado por aquela Pasta.
Nesse particular, destaca-se, principalmente, a
transformação da Superintendência de Planejamento e
Coordenação SPC/Indüstria em Assessoria de Planejamento e
Coordenação, com a conseqüente supressão das unidades
pertencentes àquela Superintendência.
No tocante à área de competência da Secretaria em pauta,
volta a integrá-la, por vinculação, o Instituto de
Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais - INDI -,
subordinado atualmente ao Governador do Estado (art. 4Q do
projeto).
Nos artigos seguintes, a proposição trata dos cargos a

serem extintos e transformados.
As medidas consubstanciadas no projeto em tela têm fulcro
na discricionariedade administrativa conferida ao Governador
do Estado para decidir, -segundo critérios de conveniência,
oportunidade e razoabilidade, qual a melhor maneira de
estruturar, organizar e compor os órgãos da administração
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direta do Poder Executivo, observados os parâmetros
constitucionais que norteiam a atuação do administrador
público.
Outro aspecto a ressaltar é o dever de eficiência, que
impõe a todo agente público a realização de suas atribuições
com presteza, perfeição e rendimento funcional
Em razão do exposto, a proposição de lei em exame mostra-se

necessária e conveniente à melhor atuação do poder público,
pois objetiva a racionalização e a organicidade dos serviços
públicos.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei no 726/96.
Sala das Comissões, 17 de abril de 1996-
Geraldo Santanna. Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Ajalmar Silva - Jairo Ataide - Elbe Brandão.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng

726/96 dispõe sobre a finalidade e a estrutura orgânica da
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio e dá outras
providências.
Publicada, foi a proposição, que tramita em regime de
urgência, distribuida às Comissões de Constituição e
Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária para ser apreciada em reunião
conjunta.
A primeira das mencionadas Comissões concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria. A segunda opinou pela sua aprovação. Agora, vem o
projeto a esta Comissão para que sobre ele se emita parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em exame dispõe sobre a estrutura e a

competência da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio.
No que tange à estrutura do órgão, salientamos a redução de
inúmeros cargos em comissão, o que possibilitará a
diminuição dos gastos do Estado com pessoal.
São extintos um cargo de Diretor II, nove cargos de Diretor
1 e três cargos de Assessor II. Além disso, são
transformados dois cargos da classe de Diretor II em um
cargo da classe de Assessor-Chefe e um cargo da classe de
Assessor de Assuntos Externos.
Tal providência nos parece necessária, pois os gastos com
pessoal assumidos pela administração pública têm sido
demasiadamente elevados; dessa forma, têm faltado recursos
para o atendimento de algumas urgentes demandas sociais.

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

Lei nQ 726/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 17 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Alencar da Silveira Júnior,
relator - Miguei Martini - Romeu Queiroz - Sebastião Costa.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 727/96*
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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
Por meio da Mensagem ng 92/96, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa o projeto em análise, que altera a
estrutura orgânica da Secretaria de Estado de Recursos
Minerais, Hídricos e Energéticos, extingue cargos e dá
outras providências.
A matéria tramita em regime de urgência, em conformidade
como art. 69 da Constituição Estadual.
Publicada no 'Diário do Legislativo" de 2/4/96, a
proposição foi distribuída ás Comissões competentes para, em
reunião conjunta, receber parecer, nos termos do art. 220,
c/c o art. 222, do Regimento interno.
Preliminarmente, cabe a esta Comissão examinar o projeto
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Fundamentação
Mediante o projeto de lei em análise, manifesta o Chefe do
Executivo a intenção de alterar a estrutura orgânica da
Secretaria de Recursos Minerais, Hidricos e Energéticos,
propondo ainda a transformação e a extinção de cargos de
provimento em comissão. Tal reestruturação, conforme se
depreende da mensagem governamental, integra o conjunto de
medidas Que visa à racionalização da máquina administrativa,
para assegurar a sua atuação com maior grau de eficiência no
cumprimento da missão institucional.
Do ponto de vista jurídico, a matéria não apresenta muitas
complexidades. De acordo com a sistemática de divisão de
competências constitucionais, compete privativamente ao
Governador do Estado a iniciativa de projetos sobre criação,
estruturação e extinção de secretaria de Estado, órgão
autônomo e entidade da administração indireta, bem corno
sobre criação de cargo e função públicos das administrações
direta, autárquica e fundacional no âmbito do Poder
Executivo, "ex-vi" do art. 66, Itt, 'b" e "e", da Carta
mineira.
Já o art. 61 do citado Diploma estabelece que cabe à

Assembléia Legislativa dispor sobre todas as matérias de
competência do Estado, especificamente:
"Art. 61 - ...................................
1- ...........................................
VIII - criação, transformação e extinção de cargo, emprego
e função públicos nas administrações direta, autárquica e
fundacional e fixação de remuneração, observados os
parãmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
IX - .........................................
XI - criação, estruturação e definição de atribuições das

secretarias de Estado;".
Ao propor nova estrutura orgânica para aquela Secretaria, o
projeto revoga, tacitamente, o art. 4Q da Lei ng 10.635, de
17/1/92. Entendemos que se faz necessário constar,
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expressamente, essa revogação. Assim, propomos a Emenda nQ 1
na conclusão deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
727/96 com a Emenda nQ 1, a seguir redigida.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. 6o a seguinte redação:
"Art. Go - Revogam-se as disposições em contrário,

especialmente o art. 4Q da Lei no 10.635. de 17 de janeiro
de 1992".
Sala das Comissões, 17 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator
- Elbe Brandão - Leonidio Bouças - Arnaldo Penna.

Comissão de Administração Pública
Relatório

Por meio da Mensagem no 92/96, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa o Projeto de Lei nQ 727/96, que
altera a estrutura orgânica da Secretaria de Estado de
Recursos Minerais, Hidricos e Energéticos, extingue cargos e
dá outras providências.
Após publicação no "Diário do Legislativo, em 2/5/96, 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 tramitação em regime de urgência.
Em exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça

concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade do projeto com a Emenda nQ 1. Passamos, agora, à
apreciação do seu mérito, nos termos do disposto no art
103, 1, do Regimento Interno.

Fundamentação
Estando em curso a reforma administrativa empreendida pelo

Executivo, coube-nos dizer da conveniência e da oportunidade
do Projeto de Lei nQ 727/96.
Em primeiro lugar, importa-nos proceder ao exame das
implicações fáticas da proposição em referência, com o
detalhamento necessário, para, somente depois, apresentarmos
o nosso entendimento.
A Secretaria de Recursos Minerais, Hidricos e Energéticos -

SEME - originou-se de transformação da Secretaria de Estado
de Minas e Energia, efetuada por meio da Lei ng 10.635. de
16/11/92.
Do cotejo do tex:o do projeto de lei em tela com os

dispositivos constantes no mencionado diploma legal,
observa-se que estão sendo propostas as seguintes
alterações:
1 - a Superintendência de Planejamento e Coordenação foi

transformada em Assessoria de Planejamento e Coordenação.
Correlatamente, o cargo de Diretor II, que compunha a
direção da extinta Superintendência, foi transformado no
cargo de Assessor-Chefe. Nesse ponto, é de se ressaltar que
o cargo criado ocupa, no organograma da Secretaria, posição
mais próxima do Secretário A medida proposta revela, então,
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atribuição de maior importância às atividades de
planejamento e coordenação, o que, efetivamente, tem
configurado tendência marcante na reforma em andamento;
2 - na seqüência, por mera necessidade de adequação

terminolôgica, as Diretorias de Programação e Orçamento e de
Estudos e Informação, agora subordinadas à Assessoria de
Planejamento e Coordenação, foram renomeadas,
respectivamente, Centro de Planejamento e Orçamento e Centro
de Racionalização e Informação;
3 - na Superintendência de Recursos Hidrícos, foram
extintas as Diretorias de Desenvolvimento e de
Gerenciamento, com a correspondente extinção de 2 cargos de
Diretor 1;
4 - a Superintendência Administrativa e a de Finanças foram
reunidas em uma única Superintendência, de Administração e
Finanças, extinguindo-se 1 cargo de Diretor II. Integrantes
dessa mesma área, as Diretorias de Contabilidade e de
Administração Financeira também foram fundidas em órgão
único. Paralelamente, criou-se a Diretoria de Controle
Interno;
5 - além dos 3 cargos de nível de direção já referidos,
foram extintos 3 cargos em nível intermediário e 28 em nível
de execução. No total, dos 100 cargos de provimento em
comissão existentes na Secretaria. 34 foram extintos.
Contemplando essas providências de natureza administrativa,

o projeto, ao nosso juizo, visa ao correto redimensionamento
e redirecionamento do aparelho estatal. Em síntese,
observamos que os setores de planejamento e coordenação da
SEME estão sendo reforçados, enquanto o seu quadro de
pessoal, notadamente no que tange ao número de cargos de
provimento em comissão, está sendo reduzido. No curto prazo,
atende-se ao imperativo de redução de despesas e, em médio
prazo, parece razoável esperar que tais medidas, conjugadas,
venham resultar em melhoria nos níveis de eficiência desse
setor especifico da administração estadual, com a otimização
do aproveitamento dos recursos públicos ali alocados.

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

Lei nQ 727/96 com Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição e
Justiça-
Sala das Comissões, 17 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Ajalmar Silva - Elbe Brandão - Arnaldo Penna - ,Jairo Ataide.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em tela
altera a estrutura orgãnica da Secretaria de Estado de
Recursos Minerais, Hidricos e Energéticos, transforma um
cargo e extingue cargos de provimento em comissão.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça

emitiu parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade da matéria e apresentou a Emenda nQ 1 ao
projeto.
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A seguir. a Comissão de Administração Pública, examinando o
mérito da proposição, opinou pela sua aprovação com a Emenda
ng 1, da Comissão de Constituição e Justiça
Cabe, agora, a esta Comissão emitr parecer sobre a

matéria, nos limites de sua competência.
Fundamentação

O fundamento do projeto em questão é a reestruturação
orgânica da Secretaria de Estado de Recursos Minerais,
Hidricos e Energéticos, com a transformação e a extinção de
cargos cornissionados.
Segundo a estrutura orgânica proposta, a mencionada
Secretaria passa a contar com seis órgãos principais:
Gabinete, Assessoria de Planejamento e Coordenação - APC -.
Superintendências de Recursos Minerais, de Recursos
Hidricos, de Recursos Energéticos e de Administração e
Finanças.
Essa estrutura atende à política de reforma e modernização
institucional do Estado constante no Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado - PMD - e no Plano Plurianual de
Ação Governamental - PPAG - para o exercido de 1996 a 1999,
a qual visa a "adequar a máquina estatal, tornando-a mais
ágil e flexível, reduzindo níveis hierárquicos e duplicidade
de funções".
A repercussão financeiro-orçamentária dessa medida será
devida à extinção de cargos dela resultante e será
verificada na análise do art. 3g do projeto.
A transformação de cargo a que se refere o art. 2g do
projeto obedece à determinação do Decreto nQ 37.711, de
27/12/95. No artigo citado, um cargo da classe de Diretor
II, código MG-05, é transformado em um cargo da classe de
Assessor-Chefe, código MG-24. Esta medida não tem
repercussão financeiro-orçamentária, porque a remuneração
desses cargos e idêntica.
Passamos a analisar a repercussão financeiro-orçamentária
gerada pela extinção de cargos proposta no art. 3Q do
projeto.
Pelos quadros apresentados, verifica-se a existência de 26
cargos não providos na estrutura organizacional da
Secretaria de Recursos Minerais, Hidricos e Energéticos;
portanto, a sua extinção deve ser considerada sem efeito no
tocante a redução de despesas. Consideraremos, para análise
de repercussão financeiro-orçamentária, somente a extinção
dos nove cargos que têm provimento.
A despesa de pessoal realizada por aquela Secretaria no mês
de fevereiro deste ano foi de R$70.775 02, segundo
informações da Superintendência Central de C3ntadoria da
Secretaria da Fazenda. Dessa forma, a redução total de
gastos calculada neste parecer, com a extinção dos nove
cargos mencionados, será da ordem de R$5.167,80, o que
proporcionará redução efetiva de 7,3% na folha de pagamento
daquele órgão.
Pelos motivos expostos, a proposição está em consonância

com a política de combate ao déficit público, que é meta do
Poder Executivo estadual. Além disso, busca atender ao
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disposto no arU 169 da Constituição Federal, regulamentado
pela Lei Complementar ng 82, de 27/3/95, que estabelece que
a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos municipios não poderá exceder 60%
de sua receita corrente liquida. Lembramos que, no exercicio
de 1995, a despesa com pessoal em Minas Gerais atingiu
78,5851 da receita liquida do Estado. Em 1996, esse
percentual terá de ser reduzido para 72,39%, uma vez que a
referida lei concede prazo de três anos para se atingir o
limite de 60%, reduzindo-se o percentual à razão de 1/3 ao
ano -

Conclusão
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 727/96 com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição
e Justiça
Sala das Comissões, 17 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Romeu Queiroz, relator -
Miguel Martini - Sebastião Costa.
* - Os anexos mencionados foram publicados no Diário do

Legislativo de 9/5/96
PARECER PARA O lp TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 728/96*
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça,
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por meio da Mensagem no 93/96, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei n
728/96, que altera a estrutura orgânica da Secretaria de
Estado do Planejamento e Coordenação Gera], extingue cargos
e dá outras providências.
Utilizando a prerrogativa que lhe confere o art 69 da
Carta mineira, o Governador do Estado solicita seja
atribuido regime de urgência à tramitação da matéria
Publicada em 2/4/96, a proposição foi distribuida a esta
Comissão e às Comissões de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira, para ser apreciada, em reunião
conjunta, nos termos do art. 222, c/c os arts. 195 e 103, do
Regimento Interno
Preliminarmente, cabe a esta Comissão emitir parecer quanto

à juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria,
o que passamos a fazer nos seguintes termos,
- Fundamentação
A proposição tem por escopo a reorganização da estrutura
orgânica da Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral, estabelecida pela Lei ng 10.633, de 1992,
e, ainda, a transformação e a extinção de cargos
pertencentes àquela Pasta.
Compete à Assembléia Legislativa, com a sanção do
Governador, dispor sobre "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
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Orçamentárias' e sobre "criação, estruturação e definição de
atribuições das Secretarias de Estado" (art. 61, VIII e XI,
da Constituição Estadual).
O art. 66, III, "e", c/c o art. 90, V, da Carta mineira
outorga ao Governador do Estado iniciativa privativa no
tocante à deflagração do processo legislativo relativo à
matéria que ora se examina.
Analisando-se os aspectos jurídicos, constitucionais e
legais pertinentes ao projeto de lei em apreço, verifica-se
que inexiste óbice à tramitação da matéria.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Prc:jeto de Lei n
728/96.
Sala das Comissões, 17 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna. relator -

Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho - Ivair Nogueira.
Comissão de Admiristração Pública

Relatório
A proposição em tela, do Governador do Estado, pretende
alterar a estrutura orgânica da Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral, extinguir cargos e dar
outras providências.
Publicada em 2/4/96, tramita a matéria em regime de
urgência, por solicitação do Chefe do Poder Executivo,
consoante o disposto no art. 69 da Constituição Estadual, e
deve ser apreciada em reunião conjunta das comissões a que
foi distribuida, nos termos dos arts. 220 e 222 do Regimento
Interno.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça

concluiu pela juridïcidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria. Cabe, agora, a esta Comissão examiná-
la quanto ao mérito.

Fundamentação
Esta Casa Legislativa tem analisado propostas que dispõem
sobre a reestruturação de órgãos pertencentes à
administração pública, haja vista a implantação do programa
de racionalização da máquina do Estado, implementado pelo
Chefe do Poder Executivo.
A proposta em análise segue essa linha de providências e
tem o objetivo de melhor adequar a estrutura orgânica da
SEPLÂN, projetando um novo perfil para esse importante
órgão, que tem a competência de traçar o planejamento e os
programas de ação governamental
Observa-se, pela estrutura constante no projeto em

discussão, que a SEPLAN tornar-se-á um órgão ágil, com maior
capacidade de atuação, o que facilitará sobremaneira o
atendimento às demandas da administração pública.
Ressalte-se, por último, que a extinção de 59 cargos de
provimento em comissão, prevista no art. 4Q do projeto, bem
como a diminuição dos niveis hierarquizados são medidas
bastante coerentes com a política de contenção de custos e,
certamente, possibilitarão resultados mais imediatos
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relativamente ao trabalho desenvolvido por aquela importante
Secretaria.
Entendemos, portanto, ser oportuna e conveniente a
aprovação da proposta sob comento, que vai ao encontro dos
interesses maiores do Estado de Minas Gerais.
Ressalte-se, contudo, a necessidade da apresentação das
Emendas nos 1 a 4, ao final deste parecer, com o objetivo de
se corrigirem imperfeições técnicas da proposta original.

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

Lei ng 728/96 com as Emendas nos 1 a 4, a seguir redigidas.
EMENDA No 1

Dê-se ao inciso V.a do art. lg a seguinte redação:
"Art. lg -. .. .................................
V.a - Diretoria de Coordenação Executiva de Programas;.

EMENDA Np 2
Dê-se aos incisos II e IX do art. 3o a seguinte redação:
"Art. 3g - ....................................
II - 1 (um) cargo de Auditor, código MG-17 PL-21, símbolo

UT 17;

IX - 1 (um) cargo de Assessor 1. código AS-01 PL-172,
símbolo 10/A.

EMENDA Np 3
Suprima-se o inciso VI do art. 3o, renumerando-se os

demais.
EMENDA No 4

Dê-se ao inciso VIII do art. 4g a seguinte redação:
"Art. 4g ......................................
VIII - 1 (um) cargo de Supervisor II. código CH-02. símbolo

9/A;
Sala das Comissões, 17 de abril de 1996
Geraldo Santanna, Presidente - Ajalmar Silva, relator -
Jairo Ataide - Elbe Brandão.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Encaminhado a esta Assembléia Legislativa pelo Governador
do Estado, o Projeto de Lei nQ 728/96 dispõe sobre alteração
da estrutura orgânica da Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral, extingue cargos e dá
outras providências.
Publicada em 2/4/96, a matéria tramita em regime de
urgência e deve ser apreciada em reunião conjunta das
comissões a que foi distribuída, nos termos dos arts. 220 e
222 do Regimento Interno. Preliminarmente, a Comissão de
Constituição e Justiça emitiu parecer pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria. Em seguida, a
Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do
projeto e lhe apresentou as Emendas nos 1 a 4. Cabe, agora,
a esta Comissão examinar a matéria nos limites de sua
competência.

Fundamentação
O projeto em tela tem por escopo alterar a estrutura

orgânica da SEPLAFI. com ênfase na redução do número de
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cargos comissionados e na transferência da lotação de cargos
dessa Secretaria para o Quadro Especial da Secretaria da
Casa Civil e Comunicação Social.
Em primeiro lugar, examinaremos o impacto financeiro-
orçamentário, no âmbito da SEPLAN, resultante da
transferência de cargos prevista no art. 3Q da proposição em
tela
No quadro a seguir, constam o valor da remuneração dos
cargos a serem lotados na Secretaria da Casa Civil e
Comunicação Social e o valor total da despesa mensal com
pessoal de que a SEPLAN seria desobrigada mediante . essa
transferência.
Dessa forma, a despesa mensal de R$5.733,06, referente à
remuneração atual dos cargos citados (vencimento mais
vantagens permanentes estabelecidas em lei) passa a onerar a
Secretaria da Casa Civil e Comunicação Social. Ressaltamos
que essa transferência não trará prejuizo ao desempenho das
atividades da SEPLAN, pois os servidores ocupantes desses
cargos já se encontram à disposição da Secretaria da Casa
Civil e Comunicação Social. Nesse sentido, o art. 3o da
proposição em comento regulariza e legaliza uma situação já
existente.
No que concerne ao art. 4Q do projeto, verificaremos a

repercussão financeiro-orçamentária gerada pela extinção de
cargos proposta.
Nos quadros a seguir, constam o número de cargos não
providos na SEPLAN, o de cargos a serem extintos e a
respectiva remuneração.
Nos cálculos realizados, levamos em consideração o fato de
que não está, atualmente, provida parte dos cargos
existentes na estrutura organizacional da SEPLAN, portanto
consideramos a extinção desses cargos vagos sem efeito no
tocante a redução de despesa.
Conforme dados da Superintendência Central da Contadoria-
Geral da Secretaria da Fazenda, a despesa de pessoal
realizada pela SEPLAN no mês de fevereiro deste ano foi de
R$342.000,00. A redução de gastos calculada neste parecer,
com base na transferência e na extinção de cargos proposta
perfaz cerca de R$30.000.00. Dessa forma, as medidas que
constam no projeto em consideração proporcionam cerca de 9%
de redução na folha de pagamento da SEPLAN.
Pelos motivos expostos, a proposição está em consonância

com a politica de combate ao déficit do orçamento corrente.
Além disso, visa a contribuir para o cumprimento do limite
constitucional relativo a despesa com pessoal fixado pela
Lei Rita Camata em 60% da receita corrente liquida do
Estado.
Por último, ressaltamos que a transformação dos cargos
relacionados no art. 2Q do projeto é meramente nominal: como
não propõe criação de cargos nem alteração da remuneração já
existente, não acarreta repercussão financeiro-orçamentária
no ãmbito da SEPLAN

Conclusão
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Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 728/96 com as Emendas ns 1 a 4, da Comissão de
Administração Pública.
Sala das Comissões, 17 de abril de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Alencar da Silveira Júnior,
relator - Romeu Queiroz - Miguel Martini - Sebastião Costa.
* - Os quadros mencionados foram publicados no Diário do

Legislativo de 9/5/96.
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 635/95
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em análise
dispõe sobre as competências das umidades das Regiões
Administrativas e dá outras providências.
No lg turno, foi o projeto aprovado com as Emendas ns 1 a

4.
Agora, volta a matéria a esta Comissão, a fim de ser
examinada no 2o turno. Apresentamos em anexo a redação do
vencido, que integra este parecer.

Fundamentação
As Regiões Administrativas foram instituídas pela Lei n
11.962, de 30/10/95, tendo por finalidade precipua promover
a descentralização da administração pública estadual. Essa
lei previa, em seu art. 9Q, Que as competências das
Coordenadorias de Educação, de Desenvolvimento
Socioeconõmico e Ambiental. de Infra-estrutura, de Saúde, de
Assuntos Fazendários e de Administração seriam estabelecidas
em lei. O projeto em exame tem por objetivo, basicamente,
estatuir essas competências.
Além de dispor sobre essa matéria, a proposição dá outras
providências complementares, como a adequação das unidades
regionais dos órgãos da administração pública aos limites
territoriais das Regiões Administrativas, a priorização da
implantação dessas regiões e a sua articulação com outros
órgãos.
Destarte, o projeto em apreço é uma conseqüência, um

desdobramento e um detalhamento da lei original, e a sua
análise deve ser feita em conjunto com esta.
A repercussão financeira da implantação das Regiões

Administrativas já foi objeto de estudo quando da tramitação
nesta Casa Legislativa do respectivo projeto de lei-
Conforme nos manifestamos anteriormente, entendemos que a
proposição em comento, enquanto complementação da lei
original, não implica alterações significativas e diretas na
repercussão financeira causada pela implantação e pelo
funcionamento das Regiões Administrativas.

Conclusão
Emface do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 635/95 no 2Q turno, na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões. 7 de maio de 1996-
Romeu Queiroz, Presidente - José Bonifácio, relator -

Geraldo Rezende - Marcos Helênio.
Redação do Vencido no lo Turno
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PROJETO DE LEI No 635195
Dispõe sobre as competências das unidades das Regiões

Administrativas e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - As Regiões Administrativas, criadas pela Lei n
1L962, de 30 deoutubro de 1995, e subordinadas
administrativamente á Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral, têm por finalidade promover a
descentralização da administração pública estadual bem como
institucionalizar a comunicação com as regiões do Estado,
tornando mais ágil a prestação de serviços públicos à
popu 1 ação.
Art. 2p - Compete à Coordenadoria de Educação:

- proporcionar á população da região condições de acesso
aos serviços educacionais;
LI - promover a integração entre os municípios, 05 órgãos e

as entidades que mantenham serviços educacionais;
III - acompanhar e avaliar planos, programas e projetos

educacionais em desenvolvimento na região;
IV - facilitar o atendimento das demandas da população,

possibilitando a sua solução no âmbito regional;
V - prestar assistência aos órgãos e às entidades
educacionais sediadas na região;
VI - propor ações que fortaleçam a integração inter-
regional no âmbito educacional
VII - participar das audiências públicas de sua jurisdição
para avaliação e atendimento das demandas educacionais
propostas;
VIII - articular em cada região a ação dos órgãos e das
entidades educacionais
Aru S - Compete á Coordenadoria de Desenvolvimento
Socioeconõmico e Ambiental

- identificar, priorizar e encaminhar problemas e
reivindicações regionais, contribuindo para a formulação de
políticas, diretrizes e planejamento estratégico setoriais;
II - atuar como interlocutor dos órgãos e das entidades do

Estado que tenham afinidade com sua área de competência
junto ás lideranças políticas e da sociedade organizada, em
todos os segmentos, tendo em vista os objetivos de
descentralização administrativa, melhoria da qualidade dos
serviços públicos e maior satisfação dos usuários:
III - orientar, coordenar e supervisionar as atividades
relativas ao desenvolvimento agropecuário, á cultura, à
ciência e tecnologia, ao esporte e lazer, ao turismo, à
indústria e comércio, ao trabalho e ação social, à segurança
pública, à defesa social e à defesa do meio ambier.:e:
IV - prestar assistência técnica e gerencial aos municípios

com o objetivo de elevar a qualidade dos serviços prestados
aos cidadãos;
V - interagir com instituições públicas e privadas em

atividades e campanhas de relevante interesse social;
VI - desenvolver ações permanentes de melhoria da qualidade

do atendimento aos usuários dos serviços públicos na área de
sua competência;
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VII - desenvolver outras atividades que lhe forem
cometidas-
Art. 4g - Compete à Coordenadoria de Infra-estrutura:
- identificar, priorizar e encaminhar os problemas e as

reivindicações regionais, contribuindo para a formulação de
políticas, diretrizes e planejamento estratégico setoriais;
II - atuar como interlocutor dos órgãos e das entidades do

Estado que tenham afinidade com sua área de competência
junto às lideranças políticas e da sociedade organizada, em
todos os segmentos, tendo em vista os objetivos de
descentralização administrativa, melhoria da qualidade dos
serviços públicos e maior satisfação dos usuários;
III - orientar, coordenar e supervisionar as atividades

relativas ao transporte terrestre, hidroviário e aeroviàrio,
á habitação, ao saneamento, às obras públicas e ao
desenvolvimento urbano;
IV - prestar assistência técnica e gerencial aos municípios

com o objetivo de elevar a Qualidade dos serviços prestados
aos cidadãos;
V - interagir com instituições públicas e privadas em
atividades e campanhas de relevante interesse social;
VI - desenvolver ações permanentes de melhoria da qualidade
do atendimento aos usuários dos serviços públicos na área de
sua competência;
VII - promover a execução de obras de manutenção, reparos e
reformas emergenciais de pequeno porte de prédios públicos e
escolares;
VIII - desenvolver outras atividades que lhe forem

cometidas.
Art sg - Compete à Coordenadoria de Saúde:
- coordenar, orientar e acompanhar, em conjunto com as

instituições de saúde da região, a organização do sistema
regional de saúde em consonãncia com o quadro epidemiológico
regional e a política estadual de saúde;
II - coordenar a implantação da política de saúde definida

pelo SUS-MO;
III - coordenar, orientar, acompanhar e avaliar o processo

de planejamento, programação e orçamento, em nível regional
em consonância com as diretrizes de política estadual de
saúde;
IV - acompanhar, orientar e avaliar o processo de

municipalização dos serviços de saúde;
V - prestar assessoria técnica aos municípios, no tocante à
prestação e à organização dos serviços, na área de sua
competência;
VI - implantar as atividades de acompanhamento, controle e

avaliação na sua área de competência;
VII - implantar e acompanhar sistematicamente na região _a

aplicação de normas técnicas visando à prevenção, à promoção
e á solução de problemas de saúde;
VIII - coordenar e acompanhar as atividades relacionadas

com vigilãncia sanitária na sua área de competência;
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IX - participar e desenvolver treinamento e capacitação de
pessoal da Coordenadoria e dos municípios da área de
abrangência da Região Administrativa;
X - acompanhar as atividades de administração e execução
financeira de projetos específicos do SUS no âmbito da
Região Administrativa;
XI - acompanhar as atividades das fundações vinculadas ao

SUS-MG, no âmbito da Região Administrativa.
Art. 6 - Compete á Coordenadoria de Assuntos Fazendários:

- representar a Secretaria de Estado da Fazenda - SEF - e
os demais órgãos e entidades do sistema estadual de finanças
na Região Administrativa onde estiver lotado;
II - assessorar o Coordenador-Geral em assuntos relativos á

SEF e aos demais órgãos e entidades integrantes do sistema
estadual de finanças;
III - assessorar o titular da Unidade Administrativa
Regional da SEF e os dos demais órgãos e entidades
integrantes do sistema estadual de finanças em assuntos
relativos à participação deles em atividades inerentes à
administração regional
IV - articular junto aos dirigentes da SEF e dos demais

órgãos e entidades do sistema estadual de finanças a
participação deles em atividades e ações integradas de
governo em sua região administrativa, respeitadas as
competências da Lei mg 9.520, de 29 de dezembro de 1987, e
do Decreto nQ 28A68, de 7 de junho de 1988;
V - promover a integração entre a SEF e os demais órgãos
integrantes do sistema estadual de finanças, tendo em vista
a representação na região administrativa;
VI - promover a integração entre a SEF e os demais órgãos
estaduais com representação na respectiva região
administrativa, visando atender às demandas da comunidade
local
VII - propor ao Coordenador-Geral, em nome da SEF e dos
demais órgãos e entidades do sistema estadual de finanças,
ações que sejam representativas para a Região Administrativa
onde estiver lotado;
VIII - contribuir para a eficácia do processo de
descentralização administrativa do Estado;
IX - articular a participação da SEF e dos demais órgãos e

entidades no esforço do Governo do Estado para proporcionar
ao cidadão as respostas e os serviços necessários a sua
região;
X - exercer as atividades correlatas com sua atribuição em
atendimento ás solicitações dos representantes do sistema
estadual de finanças na localidade onde estiver sediado;
XI - esclarecer a comunidade pertencente á sua área de
atuação sobre a natureza dos serviços prestados pela SEF e
prestar informações necessárias;
XII - acompanhar a implementação das ações de governo, na
área de assuntos fazendários, em sua região de atuação
Art. 7g - Compete á Coordenadoria de Administração:
- coordenar as atividades relativas a provimento e

vacância, disponibilidade e reversão;
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II - coordenar e executar as atividades relativas a

aposentadoria, renúncia a aposentadoria e revisão de
proventos;
III - analisar e informar processos de aposentadoria

relativos a direitos e vantagens do servidor aposentado;
IV - proceder à fixação dos proventos do servidor

aposentado, tendo em vista o vencimento ou a remuneração do
cargo ou da função, os adicionais por tempo de serviço, as
gratificações e as vantagens pecuniãrias;
V - orientar e coordenar as atividades de cadastro de
pessoal nas unidades setoriais e acompanhar a sua execução;
VI - proceder à apuração de tempo de serviço para expedição
de certidões de contagem de tempo, para efeito de contagem
reciproca e para fins de direito;
VII - executar atividades relacionadas à concessão de
matricula do servidor público (MÂSP) e ao pensionista;
VIII - receber, autuar e proceder ao exame dos expedientes
relativos à acumulação de cargos, funções e empregos no
serviço público estadual;
IX - adquirir, centralizadamente, material permanente e

equipamento, independentemente da origem de recurso para
rateio da despesa;
X - identificar, classificar e codificar a padronização do

material
XI - requisitar dados, informes e relatórios dos órgãos e

das entidades da administração estadual da região;
XII - realizar exame médico parcial para readmissão,

aproveitamento, transferência, reversão, reintegração.
concessão de licença para tratamento de saúde e
aposentadoria por invalidez;
XIII - realizar exames médicos admissionais e periódicos;
XIV - promover a coordenação e a execução de atividades
relativas à medicina e à segurança do trabalho;
XV - promover, sob qualquer de suas modalidades, aquisição,
alienação, reserva, cessão, arrendamento e destinação de
imóveis;
XVI - regularizar e destinar os bens imóveis da região;
XVII - realizar sindicâncias, inquéritos e processos
administrativos;
XVIII - exercer a correição administrativa, realizando a
apuração dos ilícitos administrativos e a aplicação das
sanções cabíveis;
XIX - executar as atividades inerentes à administração de
pessoal e orientar o servidor quanto a seus direitos e
deveres;
XX - controlar a movimentação de pessoal mantendo quadros

atualizados, por unidade regional;
XXI - executar as atividades de administração de material,
patrimônio, transporte, serviços gerais e as de documentação
e arquivo;
XXII - elaborar a folha de pagamento de sua circunscrição.
obedecidas as instruções da Superintendência Central de
Pagamento de Pessoal
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XXIII - propor e implementar ações que visem ampliar,
dinamizar, universalizar e racionalizar o sistema de
informações da Secretaria;
XXIV - representar a Secretaria junto à Companhia de
Processamento de Dados de Minas Gerais - PRODEMGE -, no que
se refere às atividades abrangidas por sua competência;
XXV - implantar, nas unidades setoriais, as medidas de
racionalização e desburocratização definidas pela
Superintendência Central de Modernização Administrativa -
SUMOR -;
XXVI - prover a Região Administrativa de pessoal

necessário;
XXVII - implantar programas de treinamento de

desenvolvimento de pessoal-
Art. 8Q - A Secretaria Executiva e a Assessoria Técnica
Regional observarão, quanto ás respectivas competências, o
disposto nos arts. 7g e 8Q da Lei ng 11.962, de 30 de
outubro de 1995.
Art. 90 - Serão objeto de decreto do Governador:
- a adequação das unidades regionais dos órgãos e das

entidades da administração pública estadual aos limites
territoriais das Regiões Administrativas, mantidas as atuais
sedes;
II - O detalhamento das competências das Coordenadorias a

que se referem os arts. Soa 11 desta lei;
III - as prioridades de implantação gradativa das Regiões

Administrativas;
IV - a relação dos órgãos e das entidades com representação

na Região e a indicação das respectivas Coordenadorias com
as quais manterão permanente articulação.
Art. lo - Os órgãos e as entidades que não mantenham
unidade administrativa na área de atuação da Região
Administrativa serão representados pelas Coordenadorias
Setoriais, que se encarregarão de encaminhar as demandas da
comunidade para serem analisadas pela sede.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 675/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto em epigrafe
objetiva declarar de utilidade pública a Associação do
Bairro Barro Branco, com sede no Município de Sericita.
Aprovado o projeto no lQ turno, na forma original, cabe a

esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos
termos do art. 104, 1, "a, do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade referida orienta seus esforços para bem servir à
comunidade carente do Bairro Barro Branco, em Sericita,
realizando trabalhos voltados para a solidariedade humana.
Em reconhecimento ao valor de suas atividades, renovamos o



posicionamento anterior desta Comissão, favorável á
declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei no 675/96 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 8 de maio de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 700/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
tela altera a estrutura orgânica da Secretaria de Estado de
Recursos Humanos e Administração, extingue o Instituto
Estadual de Desenvolvimento de Recursos Humanos - IEORHU - e
dá outras providências.
O projeto foi aprovado, no 1Q turno, com as Emendas ns 1 e
2, da Comissão de Constituição e Justiça: 3, da Comissão de
Administração Pública, e 4, desta Comissão. Retorna, agora,
a esta Comissão, a fim de ser examinado no 2Q turno.
Nos termos do art. 196, E l, do Regimento Interno,
apresentamos em anexo a redação do vencido, que é parte
deste parecer.

Fundamentação
A proposição em apreço versa sobre a reestruturação da
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração e
propõe a extinção do Instituto Estadual de Desenvolvimento
de Recursos Humanos - IEDRHU. A proposta integra o programa
de racionalização administrativa do Poder Executivo, visa a
maior funcionalidade das instituições, demonstra a
necessidade de enxugamento da máquina estatal. Com a
incorporação do IEORRU, serão extintos 94 cargos de
provimento em comissão, o que representará significativa
economia para os cofres públicos.
Dessa forma, conforme nos manifestamos anteriormente, a
proposição não encontra impedimento, do ponto de vista
financeiro-orçamentário, à sua aprovação.

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

Lei nQ 700/96 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno.
Sala das Comissões, 25 de abril de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Marcos Helênio - Alencar da Silveira Júnior - Romeu Queiroz
- João Leite.

Redação do Vencido no ip Turno
PROJETO DE LEI No 700/96

* - A redação do vencido no 1Q turno do Projeto de Lei np
700/96 é idêntica á redação final do referido projeto,
publicada nesta edição.

PARECER PARA O 2p TURNO DO PROJETO DE LEI
No 701/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório
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De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
tela 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.
Aprovado no 1Q turno, com as Emendas ns 1 a 4, da Comissão
de Administração Pública, retorna agora o projeto a esta
Comissão a fim de ser examinado no 2o turno.
Nos termos do art. 196, 6 1Q, do Regimento Interno,

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

Fundamentação
Versa o projeto sobre a fusão de duas secretarias de
Estado, a Secretaria do Trabalho e Ação Social - SETAS - e a
Secretaria da Criança e do Adolescente - SECA -, em urna
única: Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência
Social, da Criança e do Adolescente.
Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição não
encontra impedimento do ponto de vista financeiro-
orçamentário à sua aprovação. O art. 13 do projeto dispõe
que a Secretaria que está sendo criada absorverá o
patrimônio, os bens e as dotações orçamentárias da
Secretaria do Trabalho e Ação Social e da Secretaria da
Criança e do Adolescente. Já o art 14 prevê a constituição
de uma comissão de trabalho para identificar os recursos
financeiros, orçamentários e patrimoniais à disposição da
nova Secretaria e propor sua utilização
Ressalvamos que todo aumento de des pesa em virtude da
criação e da atuação da nova Secretaria deverá ocorrer
mediante a abertura de créditos adicionais às dotações
orçamentárias existentes, consoante a legislação em vigor,
em especial a Lei nQ 4.320, de 1964.
Não obstante, com o intuito de aperfeiçoar o projeto,
acrescentamos cinco emendas a ele. A Emenda nQ 1 permite a
participação dos servidores da extinta FEBEM na Comissão de
Trabalho a ser constituida para identificar e estabelecer
metas para a utilização dos recursos orçamentários,
financeiros e patrimoniais à disposição da nova Secretaria.
A Emenda nQ 2 dá nova redação ao art. 15, que trata da
gestão do Fundo para a Infância e Adolescência. A Emenda n
3 estabelece que cinco servidores públicos, um de
recrutamento amplo e quatro de recrutamento limitado, darão
apoio técnico ao Conselho Estadual de Defesa da Criança e do
Adolescente. A Emenda nQ 4 transfere para a Secretaria do
Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente
os servidores da extinta FEBEM. A Emenda no 5 irá
possibilitar à Secretaria a absorção de atividades
desenvolvidas até então pela Superintendência de Atendimento
e Reeducação ao Menor Infrator - SAREMI.

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

Lei no 701/96 no 2Q turno, na forma do vencido no lo turno,
com as Emendas nos 1 a 5, apresentadas por esta Comissão,
transcritas a seguir.
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EMENDA NO 1

O 5 1Q do art. 14 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 14 - ......................
lo - A Comissão de Trabalho a que se refere este artigo

será presidida pelo Secretário de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente e terá
representantes das Secretarias de Estado de Recursos Humanos
e Administração, da Fazenda e do Planejamento e Coordenação
Geral, além de servidores das Secretarias transformadas por
esta lei e da extinta Fundação Estadual do Bem-Estar do
Menor - FEBEM - , designados pelo Presidente.!!

EMENDA Hp 2
O art. IS passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 15 - A gestão do Fundo para a Infância e

Adolescência, de que trata o art. 19 da Lei np 11.819, de 31
de março de 1995, passa a ser da Secretaria de Estado do
Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente.

lg - Os pleitos e os respectivos planos de trabalho a
serem financiados com os recursos do Fundo para a Infância e
Adolescência serão submetidos ao Conselho Estadual de Defesa
dos Direitos da Criança e do Adolescente, com vistas à
aprovação.

- A gestora atenderá aos pleitos aprovados, de acordo
com as prioridades estabelecidas pelo Conselho.".

EMENDA No 3
Inclua-se no art. Bp o seguinte
!! Art 6 - .....................................
3 - Para apoio técnico ao Conselho Estadual de Defesa

dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Secretaria de
Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente destinará, dentre os cargos previstos neste
artigo, 1 (um) de Diretor II, sinbolo DR-O5, de recrutamento
amplo, 1 (um) de Assessor tI. simbolo AD-06, de recrutamento
limitado, e 3 (três) de Assessor 1, simbolo 10-A, de
recrutamento limitado."-

 EMENDA No 4
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
!Art- Os servidores referidos no 5 lo do art. 14 da

Lei no 11.819. de 31/3/95, ficam transferidos para a
Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da
Criança e do Adolescente.
Parágrafo único - A correlação dos cargos e das funções
será estabelecida em decreto.!!.

EMENDA NO 5
Acrescente-se onde convier:
"Art . .... - Ficam absorvidas pela Secretaria de Estado do

Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente
as atividades desenvolvidas pela Superintendência de
Atendimento e Reeducação ao Menor Infrator - SAREMI -.
atualmente integrada á Secretaria de Estado da Justiça..
Sala das Comissões, 25 de abril de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Marcos Helênio, relator -
Alencar da Silveira Júnior - Geraldo Rezende.
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Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI No 701196

Transforma a Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social
e a Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente em
Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da
Criança e do Adolescente e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1
Disposição Preliminar

Art. l - Ficam transformadas em Secretaria de Estado do
Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente
a Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social e a
Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente, de que
tratam, respectivamente, a Lei Delegada no 34, de 28 de
agosto de 1986, e a Lei nQ 11.819, de 31 de março de 1995-

Capitulo II
Da Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social,

da Criança e do Adolescente
Seção 1

Da Finalidade e da Competência
Art. 2 - A Secretaria de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente tem por
finalidade planejar, organizar, • coordenar e executar as
atividades setoriais a cargodo Estado relativas às
políticas de apoio ao trabalho, à promoção do trabalhador, à
assistência e ao desenvolvimento social da população, assim
como as destinadas a cumprir e fazer cumprir o Estatuto da
Criança e do Adolescente.
Art. 3Q - Para a consecução de sua finalidade, compete á

Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da
Criança e do Adolescente:

- participar da formulação das politicas de trabalho, de
assistência social e de atendimento, promoção e defesa dos
direitos da criança e do adolescente, executando-as direta
ou indiretamente;
II - desencadear e coordenar ações que favoreçam o acesso e

a manutenção do emprego e o desenvolvimento profissional do
trabalhador, garantindo-lhe, ainda, as condições de higiene,
segurança e saúde no seu ambiente de trabalho;
III - estimular o desenvolvimento comunitário e social,

apoiando as formas de organização popular, os serviços
sociais básicos e o fomento de atividades econômicas e
sociais de caráter associativo;
IV - apoiar, coordenar e desenvolver programas de ação

social especializada para a aplicação das medidas sócio-
educativas determinadas pela Justiça da Infância e da
Juventude aos adolescentes em conflito com a lei, em razão
de cometimento de ato infracionai, observadas as de sua
competência;
V - promover o desenvolvimento de programas, projetos e
ações relativos à proteção da criança e do adolescente em
situação de risco social e pessoal, de acordo com as
diretrizes estabelecidas no Estatuto da Criança e do
Adolescente;



VI - promover, coordenar, apoiar e avaliar as atividades de
assistência social direcionadas á população carente e, em
especial, ao bem-estar da familia, do idoso, do portador de
deficiência, do migrante e da população indigena;
VII - atuar, em articulação com outros órgãos ou entidades
no Estado, no encaminhamento de soluções para o trabalhador
rural sem terra e para a eliminação da exploração da mão-de-
obra em jornadas de trabalho insalubres e sub-remuneradas;
VIII - apoiar e incentivar instituições e grupos

assistenciais que exerçam atividades de assistência social,
de atendimento e proteção á criança e ao adolescente e de
desenvolvimento de comunidades;
IX - manter sistema de informação e cadastro atualizado das
instituições públicas e privadas beneficiadas com recursos
do Estado, fiscalizando sua atuação na área de assistência
social e no atendimento á criança e ao adolescente;
X - promover a integração da criança, do adolescente, do
idoso, do migrante, do portador de deficiência e dos demais
grupos sociais excluidos, valorizando-os como pessoas e como
cidadãos;
XI - participar da coordenação e da supervisão do
atendimento a situações de emergência ou de calamidade
pública no Estado;
XII - promover e articular ações interinstitucionais, entre
as agências públicas e privadas, nacionais e internacionais,
para o enfrentamento conjunto dos problemas que afetam os
trabalhadores, a população infanto-juvenil, os idosos, os
portadores de deficiência, o migrante, as minorias éticas e
os excluidos;
XIII - manter e difundir atividades de pesquisa da
realidac- social do Estado;
XIV - coordenar, acompanhar e avaliar a descentralização
das atividades e dos serviços do Estado, com vistas a
promover a sua municipalização;
XV - promover a habilitação e a reabilitação de pessoas
portadoras de deficiência, apoiando programas e projetos
sobre o assunto;
xvr - promover e incentivar o associativismo e o
cooperativismo, visando

 

 á racionalização dos recursos
existentes e a sua melhor utilização pela comunicade

Seção II
Da Estrutura

Art. 4 - A Secretaria de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente tem a
seguinte estrutura orgânica:

- Gabinete;
II - Assessoria de Planejamento e Coordenação:
lia) Centro de Racionalização e Informação;
II.b) Centro de Planejamento e Orçamento;
II.c) Centro de Apoio aos Municipios e ás ONGs;
II.d) Centro de Cadastro, Convênios e Contratos;
III - Superintendência de Administração e Finanças:
III.a) Diretoria de Recursos Humanos;
III.b) Diretoria Operacional;
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III.c) Diretoria de Contabilidade e Finanças;
IILd) Diretoria de Controle Interno;
IV - Diretorias Regionais (17);
V - Secretaria Adjunta do Trabalho:
V.a) Superintendência de Desenvolvimento Comunitário e

Cooperativismo - SUDECOOP:
V.a.1 - Diretoria de Apoio às Atividades Produtivas;
V.a.2 - Diretoria de Serviços Comunitários;
V.a.3 - Diretoria de Educação e Assistência Técnico-

Gerencial
Vb) Superintendência de Relações do Trabalho:
Vb.i - Diretoria de Saúde e Segurança no Trabalho;
V.1b2 - Diretoria de Orientação ao Trabalho;
V.1b.3 - Diretoria de Qualificação Profissional;
V.1b.4 - Diretoria de Emprego e Renda;
V.1b.5 - Oficina-Escola de Mobiliário Escolar (1);
VI - Secretaria Adjunta de Assistência Social, da Criança e

do Adolescente:
VI.a) Superintendência da Criança e do Adolescente:
VI.a.1 - Diretoria de Defesa e Proteção da Criança e do

Adolescente;
VI.a.2 - Diretoria de Ação Sócio-Educativa;
VI.a.3 - Diretoria de Atendimento a Crianças e Adolescentes
com Necessidades Especiais;
VI.a.4 - Centros Educacionais (12);
VI.a.5 - S.O.S. Criança (1);
VI.a.6 - Centros Integrados de Atendimento ao Menor -
ClAMEs - (4);
VI.a.7 - Centros de Recreação e Esporte - Curumins (27);
VI.a.5 - Programa de Iniciação ao Trabalho - PROMAN (1);
VI.a.9 - Programa Vida Nova (1);
VI.b) Superintendência de Assistência Social:
VI.b.1 - Diretoria de Apoio á Fanilia;
VI.b.2 - Diretoria de Programas e Projetos de Combate á

Pobreza;
VI.b.3 - Diretoria de Beneficios e Serviços Assistenciais.
Parágrafo único - A descrição e a competência das unidades
administrativas mencionadas neste artigo, assim como a
denominação da estrutura complementar das unidades a que se
referem os incisos V, b". 4; V, "b,5; VI,a",4; VI,"a",S;
VI,a,fi; VI.flah,7; vr,"a",B, e VI,"a°.9, observados os
respectivos quantitativos previstos no Anexo 1 desta lei,
serão estabelecidas em decreto.

Capitulo III
Dos órgãos Subordinados e da Entidade Vinculada
Art. 5 - Integram a Secretaria de Estado do Trabalho, da

Assistência Social, da Criança e do Adolescente:
- por subordinação:

a) Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente;
b) Conselho de Participação e Integração da Comunidade

Negra;
c) Conselho Estadua da Mulher;
d) Conselho Estadual da Juventude;
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e) Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa
Deficiente;
II - por vinculação
a) Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais -

UTRAMIG.
Capitulo IV
Dos Cargos

Art. 6Q - Os cargos de provimento efetivo e em comissão
previstos nos Quadros II, 111.1 e 111.2 dos anexos do
Decreto nQ 36.033, de 14 de setembro de 1994, referentes à
Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social e à
Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente, os quais
compõem o Quadro Especial de Pessoal a que se refere o art.
41 do mencionado decreto, serão relotados na Secretaria de
Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente, observado o disposto no art. BQ desta lei.
6 l - Excetuam-se do disposto neste artigo os cargos de

provimento em comissão extintos nos termos do art. 7Q desta
lei
ç 2Q - Os atuais servidores ocupantes de cargo efetivo e

detentores de função pública com exercicio nas Secretarias
transformadas por esta lei passam a exercer as suas funções
na Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social.
da Criança e do Adolescente-
Art. 7 - Ficam extintos os cargos de provime: em

comissão constantes no Anexo II desta lei.
Art. 8Q - Os cargos de provimento em comissão constantes na
coluna Denominação Atual do Anexo III desta lei ficam
transformados, conforme a correlação nele estabelecida.
Art. 9Q - A relotação, a identificação ou a codificação dos
cargos de que tratam os arts. €Q. 7Q e SQ serão feitas por
meio de decreto, alterando-se a denominação da classe no
respectivo Quadro de Carreira, se for o caso, relativamente
à relotação de cargos de provimento efetivo ou de função
pública.
Art. 10 - O cargo de Secretário Adjunto de Estado, previsto
no art. 6Q da Lei nQ 11.819. de 31 de março de 1995, fica
transferido para a Secretaria de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente.

Capitulo V
Disposições Finais

Art. 11 - A Secretaria de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente é a
sucessora, para todos os efeitos legais, da Secretaria de
Estado do Trabalho e Ação Social e da Secretaria de Estado
da Criança e do Adolescente.
Art. 12 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado do
Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente
os contratos, os convênios, os acordos e as outras
modalidades de ajustes celebrados pelas Secretarias
transformadas por esta lei.
Art. 13 - A Secretaria de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente absorverá o
patrimônio, os bens e as dotações orçamentárias da
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Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social e da
Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente.
Art. 14 - Será constituida Comissão de Trabalho para:
1 - identificar os recursos orçamentários, financeiros e

patrimoniais e elaborar proposta de sua utilização, conforme
os objetivos da Secretaria;
II - transferir as atividades e as obrigações contratuais

de forma que o atendimento á população não sofra solução de
continuidade.
s l - A Comissão de Trabalho a que se refere este artigo

será presidida pelo Secretário de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente e terá
representantes das Secretarias de Estado de Recursos Humanos
e Administração, da Fazenda e do Planejamento e Coordenação
Geral, além de servidores das Secretarias transformadas por
esta lei, designados pelo Presidente.

2c. - A Comissão de Trabalho terá o prazo de 60 (sessenta)
dias para apresentar relatório definindo as diretrizes de
implantação e operacionalização da Secretaria de Estado do
Trabalho. de Assistência Social, da Criança e do
Adolescente.
Art. 15 - A gestão do Fundo para a Infância e Adolescência,
de que trata o art. 19 da Lei flQ 11.819, de 31 de março de
1995, passa a ser da Secretaria de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente, de que
trata esta lei.
Art. 16 - Os incisos 1 e II do 4 lg do art. 8Q da Lei n
10.501, de 17 de outubro de 1991, modificado pelo art. 18 da
Lei nQ 11.819, de 31 de março de 1995, passam a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 18 - ..............................ip-	. .	.........................- Secretaria Adjunta do Trabalho;
II - Secretaria Adjunta de Assistência Social, da Criança e

do Adolescente;".
Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 18 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 726/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng
726/96 dispõe sobre a finalidade e a estrutura orgânica da
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio e dã outras
providências.
Aprovada no IQ turno na forma proposta, retorna a
proposição a esta Comissão para que seja elaborado o parecer
para o 2g turno.

Fundamentação
o projeto tem como objetivo central racionalizar a

estrutura da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio,
através da extinção e da transformação de cargos. Tal medida
está em consonância com o Plano Mineiro de Desenvolvimento
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Integrado - PMDI -, que prevê como um de seus aspectos
centrais a reforma administrativa.
Do ponto de vista financeiro, destacamos a premente
necessidade de que sejam reduzidos os gastos efetuados com
pessoal, que hoje, juntamente com a divida pública,
virtualmente impossibilitam o Estado de atender às carências
no âmbito social
A diminuição das despesas com pessoal se torna ainda mais
relevante no caso da Secretaria de Indústria e Comércio, já
que se observa que esses gastos corresponderam a cerca de
82% do total de despesas da mencionada Secretaria no mês de
janeiro deste ano.

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

Lei no 726/96, no 2o turno, na forma originalmente proposta.
Sala das Comissões, 25 de abril de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Alencar da Silveira Júnior,
relator - Romeu Queiroz - Marcos Relênio - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O 2p TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 727/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em pauta
altera a denominação e a estrutura orgânica da Secretaria de
Estado de Recursos Minerais, Hidricos e Energéticos,
extingue cargos e dá outras providências.
No lo turno, foi a proposição aprovada na forma do

Substitutivo 
no 

1, retornando agora para ser examinada no 2Q
turno e elaborada a redação do vencido, que segue anexa e é
parte deste parecer.

Fundamentação
As alterações introduzidas pelo Substitutivo no 1 e
aprovadas em lo turno são de caráter eminentemente
administrativo e acrescentam dois artigos ao projeto
original.
O primeiro altera o nome da Secretaria de Recursos
Minerais, Hidricos e Energéticos para Secretaria de Estado
de Minas e Energia. O segundo extingue a Superintendência de
Recursos Hidricos e transfere para a Secretaria de Meio
Ambiente o Conselho Estadual de Recursos Hidricos e o
Departamento de Recursos Hídricos - DRH. A Secretaria do
Meio Ambiente passa a ser o órgão competente para dar
execução á Política Estadual de Recursos Hidricos, além de
se responsabilizar pela implantação e pela administração do
Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hidricos.
Essa Secretaria administrará também a parte estadual da
compensação financeira obtida pela utilização dos recursos
hídricos para fins de geração de energia elétrica.
No restante, a proposição foi aprovada na forma da

estrutura orgãnica proposta, pelo que ratificamos o que foi
dito anteriormente, quando consideramos que a transformação
de cargo prevista não acarreta repercussão financeira e a
extinção de cargos contribui para a redução de despesas.
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fato q ue atende à politica de combate ao déficit público
adotada pelo Governo.
Objetivando aprimorar a proposição, apresentamos ao final a
Emenda no 1.

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

Lei no 727/96 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno,
com a Emenda no 1, a seguir redigida.

EMENDA Np 1
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - O acervo patrimonial e as dotações

orçamentárias da extinta Superintendência de Recursos
Hidricos ficam transferidos para a Secretaria de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Saia das comissões, 7 de maio de 1996.
Romeu Queiroz, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Marcos Helênio - José 8onifãcio.
Redação ao Vencido no 1Q turno

PROJETO DE LEI No 727/96
- A redação do vencido no lg turno do Projeto de Lei no

727/96 é a mesma redação do Substitutivo no 1, constante no
Parecer sobre a Emenda flQ 2 ao Projeto de Lei no 727/96,
publicado nesta edição

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 728/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
análise dispõe sc:re a alteração da estrutura orgânica da
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral,
extingue cargos e dá outras providências.
O projeto foi aprovado no 1Q turno, com as Emendas nos 1 a
4, da Comissão de Administração Pública. Agora, volta a
matéria a esta Comissão, a fim de ser examinada no 2Q turno.
Apresentamos a seguir a redação do vencido. Que segue anexa
e é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição visa a promover a adequação da máquina

estatal, com a redução do número de cargos comissionados na
Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN -,
buscando a otimização dos serviços prestados por essa
Secretaria.
Esse processo de desenvolvimento institucional, buscando
maior eficiência interna e, ao mesmo tempo, melhor
administração da folha de pagamento, está em consonância com
o objetivo de reforma e modernização do Estado preconizado
como programa estruturante no Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado.
O gasto com pessoal da SEPLAN, no mês de janeiro deste

exercicio financeiro, foi de R$367.000,00, representando
cerca de 60% da execução orçamentária da despesa desse órgão
no mesmo periodo
Dessa forma, o projeto tem o escopo legitimo de direcionar

ações com o objetivo de restringir gastos com pessoal, de
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forma a combater atual desequilíbrio entre a receita e a
despesa do Estado, buscando uma redução séria e equilibrada
do déficit público.

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

Lei ng 728/96 no 2g turno, na forma do vencido no 1Q turno.
Sala das Comissões, 25 de abril de 199€.
Miguel Martini, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Marcos Helênio - Alencar da Silveira Júnior.
Redação do vencido no lo Turno'

PROJETO DE LEI NO 728/96
- A redação do vencido no lQ turno do Projeto de Lei ng

728/96 é idêntica à redação final do referido projeto,
publicada nesta edição.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Np 839/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei flQ 639/96, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza a alienação dos bens imóveis da
Fundação Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento
Agrário - RIJRALMINAS - que especifica, foi aprovado em turno
único, com as Emendas ns 1 a 12.
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, 4 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 639196
Autoriza a alienação dos bens imóveis da Fundação Rural

Mineira - Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS
- que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lg - Fica a Fundação Rural Mineira - Colonização e
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - autorizada a alienar,
observada a legislação pertinente, os imóveis de sua
propriedade especificados no anexo desta lei.
Art. 2g - A alienação de que trata o art. lo far-se-á
mediante licitação e será precedida de avaliação, a cargo de
comissão designada pelo Secretário de Estado de Recursos
Humanos e Administração.
Art. 3Q - O produto da alienação de que trata esta lei
destina-se ao financiamento de projetos e atividades da
RURALMINAS, bem como à sua modernização técnico-
administrativa.
Art. 4 - Fica a RURALMINAS 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 á implantação de sua infra-estrutura.
Art. S - Fica a RURALMINAS autorizada a doar á Empresa de

Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG - as áreas de
107ha (cento e sete hectares) e 20ha (vinte hectares)
utilizadas em pesquisa agropecuária e localizadas,
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do Projeto Jaiba, em Mocambinho.
Art. GQ - Esta lei entra em vigor ma dat

publicação.
Art. 7Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de abril de 1996.
Bonifácio Mourão. Presidente - Arnaldo Penna,

Arnaldo Canarinho.
Anexo

Relação dos imóveis a que se refere o art. lg da Lei np
de de de 1996:

1 - terreno situado na Rua das Flores, na cidade de
Leopoldina, com 20,OOm (vinte metros) de frente,
confrontando, pelos fundos, com a Rua João Gualberto, na
extensão de 20,00m (vinte metros); pelos lados, com a
Prefeitura Municipal, na extensão de 23,20m (vinte e três
metros e vinte centímetros), e com terreno de propriedade
presumida de Nélson Vieira Filho, na extensão de 29,20m
(vinte e nove metros e vinte centímetros), totalizando uma
área aproximada de 524,00m2 (quinhentos e vinte e quatro
metros quadrados), conforme escritura pública de doação
lavrada no Cartório do 3Q Oficio de Notas e registrada sob a
matricula ng 9.186, a fis. 163v do livro 2-1—, do Cartório do
Registro de Imóveis da Comarca de Leopoldina;
LI - área urbana com 3.863,00m2 (três mil oitocentos e

sessenta e três metros quadrados), situada no Município de
Itacarambi, confrontando com a Avenida Frei Arcângelo, com o
Mercado Municipal, com uma área ocupada pelo município, com
o córrego do Engenho, com o Grupo Escolar Tristão da Cunha e
outros e atravessada pela Rua Carlos Freire da Costa,
constituída de 2 (duas) glebas, assim descritas:
a) área com 1.719,00m2 (mil setecentos e dezenove metros
quadrados), encerrada num perímetro de 172;50m (cento e
setenta e dois metros e cinqüenta centímetros),
confrontando, pelos fundos, com o córrego do Engenho, e.
pelos lados, com a Avenida Frei Arcângelo e a Rua Carlos
Freire da Costa;
b) área com 2.144,00m2 (dois mil cento e quarenta e quatro

metros quadrados), encerrada num perímetro de 210,50m
(duzentos e dez metros e cinqüenta centímetros),
confrontando, pelos fundos, com o córrego do Engenho, pelo
lado, com a Rua Carlos Freire da Costa, e, pela frente, com
área de propriedade do município, registrada sob a matricula
no 3.767, a fls. 180 do livro 2-M, do Cartório do Registro
de Imóveis da Comarca de Itacambacuri:
III - quadra nQ 199, contendo 20 (vinte) lotes de 12,00m x

30,00m (doze metros por trinta metros), perfazendo a área
total de 7.200,00m2 (sete mil e duzentos metros quadrados),
situada no loteamento Bairro Cidade Jardim, na Rua H, na
cidade de Pirapora, confrontando, pela frente, com 2 Rua H,
na extensão de 120,00m (cento e vinte metros), pela cireita,
com a Rua L, na extensão de 60,00m (sessenta metros), pela
esquerda, com a Rua M. na extensão de 60,00m (sessenta
metros), e, pelos fundos, com a Rua G. na extensão de



120,00m (cento e vinte metros), registrada sob a matricula
flQ 12304, no livro nQ 2-AR, no Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca de Pirapora;
IV - lote de terreno localizado na quadra 199-A, com área
de 952,00m2 (novecentos e cinquenta e dois metros
quadrados), de forma triangular, situado no loteamento
Bairro Cidade Jardim, na Avenida W, na cidade de Pirapora,
confrontando, pela frente, com a Avenida W, pelo lado
esquerdo, com a Rua H, e, pelos fundos, com a Rua L,
registrado sob a matricula no 12.305, no livro 2-AR, no
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Pirapora
V - quadra nQ 184, contendo 20 (vinte) lotes de 12,00m x
30,00m (doze metros por trinta metros), perfazendo uma área
total de 7.200,00m2 (sete mil e duzentos metros quadrados),
situada no loteamento Bairro Cidade Jardim, na Rua H, na
cidade de Pirapora, confrontando, pela frente, com a Rua H,
na extensão de 120,00m (cento e vinte metros), pela direita,
com a Rua M, na extensão de 60,0Cm (sessenta metros), pela
esquerda, com a Rua N, na extensão de 60,00m (sessenta
metros), e, pelos fundos, com a Rua G, na extensão de
120,00m (cento e vinte metros), registada sob a matricula flQ
12303, no livro flQ 2-AR, no Cartório do Registro de Imóveis
da Comarca de Pirapora;
VI - lote de terreno nQ 119-A, da gleba do Plano de
Desenvolvimento do Alto Paranaiba - PADAP -, com área total
de 255.80fla (duzentos e cinqüenta e cinco vírgula oitenta
hectares), situado na Fazenda São José da Lagoa, no
Município de Rio Paranaiba, confrontando com os lotes ns
49-A, 14-A, 32-A, 65, 64 e 66, registrado sob a matrícula n
792, no livro 2-RG, no Cartório do Registro de Imóveis da
Comarca de Rio Paranaiba;
VII - prédio residencial urbano, com área de 288,97m2
(duzentos e oitenta e oito virgula noventa e sete metros
quadrados), situado na Avenida Governador Israel Pinheiro,
241/5, na cidade de Coromandel, composto por 2 (dois)
pavimentos, com 9 (nove) cômodos cada um, edificado sobre um
lote de terreno medindo 15,00m (quinze metros) de frente,
15,00m (quinze metros) de fundos e 40,OOm (quarenta metros)
de laterais, registrado sob o nQ R-6-3175, a fls. 150, do
livro 2-J, no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de
Coromandel
VIII - casa de morada com 3 (três) cômodos, com área de
29,25m2 (vinte e nove virgula vinte e cinco metros
quadrados), edificada sobre um lote de terreno situado na
Avenida Governador Israel Pinheiro, 245, na cidade de
Coromandel, medindo 15,00m (quinze metros) de frente, 15,00m
(quinze metros) de fundos e 40,0Cm (quarenta metros) de
laterais, registrada sob o nQ R-4-368, a fls. 28 do livro 2-
A, no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de
Coromandel
IX - prédio residencial urbano, área de 345.00n2
(trezentos e quarenta e cinco metros quadrados), composto de
2 (dois) pavimentos, sendo o primeiro constituído por 1 (um)
salão e 4 (quatro) banheiros; e o segundo, por 2 (duas)
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salas. 5 (cinco) quartos, 1 (um) hall', 2 (duas) cozinhas,
2 (duas) copas, 4 (quatro) banheiros e 2 (duas) áreas de
serviço, edificado sobre um lote de terreno com área de
4.600,00m2 (quatro mil e seiscentos metros quadrados),
situado na Alameda Souza Lima. 1.270, na cidade de Gouveia,
confrontando, pela frente, com a Alameda Souza Lima, pela
direita e pela esquerda, com terrenos de propriedade do
município, e, pelos fundos, com terreno de propriedade
presumida de Elói Silva de Oliveira, registrado sob a
matricula nQ 2.085, no livro 2, no Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca de Diamantina;
X - prédio residencial urbano, com área total de 256,41m2
(duzentos e cinqüenta e seis vírgula quarenta e um metros
quadrados), composto de 2 (dois) pavimentos, sendo o
primeiro no plano térreo, com área de 153.68m2 (cento e
cinqüenta e três vírgula sessenta e oito metros quadrados),
e o segundo, com área de 102,73m2 (cento e dois vírgula
setenta e três metros quadrados), situado na Avenida Raul
Soares, esquina com a Rua Coronel José Thiago, na cidade de
Aimorés, conforme escritura pública de compra e venda
lavrada no Cartório do 3g Ofício de Notas, no livro 11. a
fls. 100, e registrada sob a matricula ng 1.899, no Cartório
do Registro de Imóveis da Comarca de Aimorés;
XI - área urbana com 618,45rn2 (seiscentos e dezoito vírgula
quarenta e cinco metros quadrados) e respectiva benfeitoria,
situada ao Sul da Praça Or. Benedito Valadares, conforme
escritura pública de doação lavrada no Cartório do 2g Ofício
do Registro de Imóveis da Comarca de Rio Pardo de Minas,
registrada sob a matricula nQ 1.682 R-1, a fls. 183 do livro
2F;
XII - área urbana com 1.008.00m2 (mil e oito metros
Quadrados), com 24,00m (vinte e quatro metros) de frente,
42,00m (quarenta e dois metros) de fundos, localizada na Rua
Espírito Santo, s/ng, conforme escritura pública de doação
lavrada no Cartório do 2Q Ofício do Registro de Imóveis da
Comarca de Rio Pardo de Minas, registrada sob a matricula ng
1.759, a fls. 261 do livro 9-F;
XIII - galpão constituído de estrutura metálica, cobertura
de alumínio, com área de 120,00m2 (cento e vinte metros
quadrados), composto por 4 (quatro) salas, sanitário e por
vão aberto de 63,00m2 (sessenta e três metros quadrados),
edificado sobre um lote de terreno urbano, com área de
1.200,00m2 (mil e duzentos metros quadrados), cercado com
muros divisórios e portão de ferro de 4,00m (Quatro metros)
de altura, situado na Rua Maestro Manoel Leite, 50, Bairro
Cerâmica, no Município de Januária, registrado sob a
matricula ng 8.635, no livro 2-AL, a fls. 190, no Cartório
do Registro de Imóveis da Comarca de Januária;
XIV - casa residencial urbana, com 8 (oito) cómodos, piso
em cerâmica e taco, área construída de 120,00m2 (cento e
vinte metros quadrados), edificada sobre um lote de terreno
com área de 387,46m2 (trezentos e oitenta e sete virgula
quarenta e seis metros quadrados), situada na Avenida Juca
Cordeiro, 701, esquina com a Rua Frei Oionizio, na cidade de



João Pinheiro, registrada sob a matricula np R-2-7.650, no
livro 2-AC, a fls. 250, no Cartório do Registro de Imóveis
da Comarca de João Pinheiro;
XV - área com 45,6977ha (quarenta e cinco virgula seis mil
novecentos e setenta e sete hectares), relativa a parcela de
terreno com 7.462.837,00m2 (sete milhões quatrocentos e
sessenta e dois mil oitocentos e trinta e sete metros
quadrados), destinada a expansão urbana, com 354 (trezentos
e cinqüenta e quatro) lotes de 930.00m2 (novecentos e trinta
metros quadrados) em média, situada á margem direita da BR-
040, no Núcleo de Colonização João Pinheiro 1, no Município
de João Pinheiro, registrada sob a matricula no 13A44, do
livro 2-T, às fls. 279v a 281, no Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca de João Pinheiro;
XVI - casa residencial urbana, com 9 (nove) cômodos, piso
em cimento e taco, área construida de 120,00m2 (cento e
vinte metros quadrados), edificada sobre um lote de terreno
com área de 720,00m2 (setecentos e vinte metros quadrados),
situada na Rua João Pinheiro, 340, na cidade de Una!,
registrado sob a matricula ng 11.369, no livro 2, no
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Unai;
XVII - área com 219.2662ha (duzentos e dezenove vírgula
dois mil seiscentos e sessenta e dois hectares), destinada a
projeto de expansão urbana, situada no Projeto de
Assentamento Dirigido Serra das Araras - PADSA -, no
Distrito de Serra das Araras, no Municipio de São Francisco.
conforme registro ng 19, a fls. 3, do livro 2/HRg, referente
à matricula ng 1.547, do Cartório do Registro de Imóveis da
Comarca de São Francisco;
XVIII - áreas compostas de 2.650 (dois mil seiscentos e

cinqüenta) lotes urbanos e 40 (quarenta) casas, relativas a
parte da área que compõe o Projeto Jaiba, Etapa 1, e o
Núcleo Habitacional Rio Verde, situados dentro do perimetro
urbano da cidade de Jaiba, registrados sob a matricula ng
3.358, no livro 3-B, a fls. 215, no Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca de Manga.

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 671/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 671/96, de autoria do Governador do

Estado, que transforma a Secretaria de Estado da Casa Civil
do Governo de Minas Gerais e a Secretaria de Estado de
Comunicação Social em Secretaria de Estado da Casa Civil e
Comunicação Social e dá outras providências, foi aprovado em
turno único, com a Emenda ng 1 e a Subemenda no 1 à Emenda
ng 2.
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, 6 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 671/96*
Transtorna a Secretaria de Estado da Casa Civil do Governo
de Minas Gerais e a Secretaria de Estado de Comunicação



Social em Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação
Social e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta

Capitulo 1
Disposição Preliminar

Art. 1 Q - Ficam transformadas em Secretaria de Estado da
Casa Civil e Comunicação Social a Secretaria de Estado da
Casa Civil do Governo de Minas Gerais e a Secretaria de
Estado de Comunicação Social, de que tratam,
respectivamente, a Lei nQ 9533, de 30 de dezembro de 1987,
e a Lei nQ 10.827. de 23 de julho de 1992.

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

Seção 1
Da Finalidade e da Competência

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

Comunicação Social
- coordenar, executar e acompanhar as ações de

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

políticas do Governo;
III - coordenar e acompanhar os assuntos de interesse da

administração pública do Estado junto à administração
pública federal, aos Estados da Federação e a outros
Poderes;
IV - coordenar as medidas relativas ao relacionamento com

as lideranças políticas do Governo e ao cumprimento dos
prazos referentes a pronunciamento, a emissão de parecer e a
prestação de informações solicitadas ao Poder Executivo pela
Assembléia Legislativa;
V - prestar assistência técnica à bancada mineira no
Congresso Nacional e acompanhar a atividade legislativa de
interesse do Estado;
VI - orientar, coordenar e promover as atividades do
cerimonial nos contatos governamentais com autoridades
nacionais e estrangeiras;
VII - executar as atividades relativas ao funcionamento e à

manutenção dos palácios e da residência oficial
VIII - conferir, processar, registrar, controlar e liberar,
para publicação, os atos administrativos assinados pelo
Governador;
IX - definir e implantar programas de comunicação social do

Governo;
X - estabelecer diretrizes de comunicação social e

controlar, supervisionar e coordenar as atividades
desenvolvidas nessa área pelos órgãos e pelas entidades da



administração pública estadual direta ou indireta, ai
incluídas as sociedades sob o Controle do Estado;
XI - desenvolver pesquisas de opinião pública com vistas a
subsidiar, quando necessário, a reorientação da atuação do
Governo rio atendimento das demandas da sociedade;
XII - promover a divulgação, em caráter estritamente
informativo, das principais atividades desenvolvidas pelos
órgãos e pelas entidades das administrações direta e
indireta do Estado;
XIII - assessorar o Governador em seu relacionamento com as
imprensas local, nacional e estrangeira, visando à
centralização e ao ordenamento do intercâmbio de informações
entre o Governo e a sociedade;
XIV - planejar e implantar campanhas de interesse social,
em cooperação com órgãos e entidades públicas estaduais;
XV - coordenar e executar a administração de recursos
orçamentários e financeiros destinados às atividades de
publicidade, imprensa e relações públicas dos órgãos e das
entidades da administração pública estadual, no âmbito do
Poder Executivo;
XVI - exercer, no âmbito do Poder Executivo, a
administração de convênios e contratos de prestação de
serviços de comunicação social firmados pelos órgãos e pelas
entidades da administração pública estadual com empresas
especializadas;
XVII - exercer outras atividades correlatas Que lhe forem

delegadas.
Seção II

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

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

II - Gabinete;
III - Assessoria do Cerimonial e Relações Públicas;
IV - Assessoria Técnica;
V - Assessoria de Planejamento e Coordenação:
a) Centro de Planejamento e Orçamento;
b) Centro de Racionalização e Informação;
VI - Superintendência de Administração e Finanças:
a) Diretoria de Contabilidade e Finanças;
b) Diretoria de Pessoal;
c) Diretoria de Documentação;
d) Diretoria Operacional
VII - Secretaria Adjunta da Casa Civil:
a) Assessoria de Atos;
b) Coordenadoria de Assuntos Governamentais; -
c) Coordenadoria de Assuntc Parlamentares;
d) Diretoria de Administração de Palácios;
e) Diretoria de Manutenção:
VIII - Secretaria Adjunta de Comunicação Social
a) Assessoria de Articulação Interna;
b) Assessoria de Articulação Externa;
c) Superintendência de Imprensa:
1) Diretoria de Imprensa;
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2) Diretoria de Produção;
d) Superintendência de Publicidade:
1) Diretoria de Propaganda;
2) Diretoria de Apoio à Midia.
Parágrafo único - A descrição e a competência das unidades

administrativas de que trata este artigo serão estabelecidas
em decreto

Seção Iii
Dos Órgãos Subordinados e das Entidades Vinculadas

Art. 5Q - Integram a Secretaria de Estado da Casa Civil e
Comunicação Social: -
1 - por subordinação:
a) o Conselho Estadual de Comunicação Social;
b) o Escritório de Representação do Governo do Estado de

Minas Gerais em Brasilia;
C) o Escritório de Representação do Governo do Estado de

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

Minas Gerais no Rio de Janeiro;
II - por vinculação:
a) a Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais;
b) o Departamento Estadual de Telecomunicações - DETEL-MG-;
c) a Rádio Inconfidência Ltda.
Art. 6g - D inciso II do aru 66 da Lei nQ 11.406, de 28 de

janeiro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 66- ...................................
II - 0 Secretário de Estado da Casa Civil e Comunicação

Social, que será o seu Secretário-Geral;.
Seção IV
Dos Cargos

Art. 7g - Os cargos de provimento efetivo e em comissão
previstos nos Quadros II, 111.1 e 111.2, constantes nos
Anexos I-C e 1-E do Decreto ng 36.033, de 14 de setembro de
1994, relativos, respectivamente, à Secretaria de Estado da
Casa Civil do Governo do Estado de Minas Gerais e á
Secretaria de Estado de Comunicação Social, os quais compõem
o Quadro Especial de Pessoal a que se refere o art. 41 do
referido decreto, serão relotados na Secretaria de Estado da
Casa Civil e Comunicação Social.
# lg - Excetuam-se do disposto neste artigo os cargos de

provimento em comissão transformados ou extintos nos termos
dos arts. 9g e 10 desta lei -
6 2g - Os servidores ocupantes de cargo efetivo e
detentores de função pública em exercido, na data da
publicação desta lei, nas Secretarias a que se refere este
artigo, passam a exercer as suas funções na Secretaria de
Estado da Casa Civil e Comunicação Social.
Art. 8 - Passa a denominar-se Chefe da Assessoria do
Cerimonial e Relações Públicas o cargo de Chefe do
Cerimonial do Governo do Estado, de Que trata o art. Sp da
Lei ng 10.521, de 13 de novembro de 1991.
Art. 9g - Ficam transformados, observado o disposto no art.
2g do Decreto ng 37.711, de 29 de dezembro de 1995:
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1 - em 1 (um) cargo de Assessor-Chefe, código MG-24 (AH-
24). 1 (um) cargo de Diretor II, código MGOS-VG-VG91,
símbolo 5-02, lotado no Gabinete do Vice-Governador do
Estado;
II - em 2 (dois) cargos de Assessor-Chefe, código MG-24
(AH-24), 2 (dois) cargos de Diretor II, código MG-05-GC53 e
GC57, simbolo 5-02, lotados na Secretaria de Estado da Casa
Civil do Governo de Minas Gerais;
III - em 1 (um) cargo de Assessor de Comunicação, código

MG-19 (AM-19), 1 (um) cargo de Diretor II, código MG-05-
SC7I, símbolo 5-02, lotado na Secretaria de Estado de
Comunicação Social
IV - em 1 (um) cargo de Assessor II, código MG-12 (AD-12),
1 (um) cargo de Diretor 1, código MG06-5C526, símbolo 5-03,
lotado na Secretaria de Estado de Comunicação Social
V - em 2 (dois) cargos de Assessor I. código 45-01, símbolo
10/A, 2 (dois) cargos de Supervisor III, códigos CH03-GC75 e
GC98, símbolo 10/A, lotados na Secretaria de Estado da Casa
Civil do Governo de Minas Gerais.
Art. 10 - Ficam extintos os cargos de provimento em
comissão constantes no anexo desta lei
Art. 11 - A relotação, a identificação ou a codificação dos
cargos de que tratam os arts. 7g e gQ serão feitas por meio
de decreto, alterando-se a denominação da classe no
respectivo Quadro de Carreira, se for o caso, relativamente
á relotação de cargos de provimento efetivo ou de função
pública.

Capitulo III
Disposições Finais

Art. 12 - A Secretaria de Estado da Casa Civil e
Comunicação Social é a sucessora, para todos os efeitos
legais, das Secretarias de Estado da Casa Civil do Governo
de Minas Gerais e de Comunicação Social.
Art. 13 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado da

Casa Civil e Comunicação Social os contratos, os convênios,
os acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pelas
Secretarias transformadas por esta lei-
Art. 14 - O patrimônio, os bens e as dotações orçamentárias

das Secretarias de Estado da Casa Civil do Governo de Minas
Gerais e da Secretaria de Estado de Comunicação Social serão
transferidos para a Secretaria de Estado da Casa Civil e
Comunicação Social
Art. 15 - 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.
6 2o - O horário e as condições de veiculação da

transmissão serão definidos em conjunto, no prazo de 30
(trinta) dias a contar da publicação desta lei, pelo Poder
Legislativo e pela Fundação TV Minas - Cultural e Educativa.
Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
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Art. 17 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de abril de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Bonifácio Mourão.
* - O anexo mencionado foi publicado no Diário do

Legislativo de 9/5/96.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 70Õ/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 700/96, de autoria do Governador do
Estado, que altera a estrutura orgânica da Secretaria de
Estado de Recursos Humanos e Administração, extingue o
Instituto Estadual de Desenvolvimento de Recursos Humanos -
IEDRHu - e dá outras providências, foi aprovado no 2p turno,
na forma do vencido no lo turno.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, § 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 700/96
Altera a estrutura orgânica da Secretaria de Estado de
Recursos Humanos e Administração, extingue o Instituto
Estadual de Desenvolvimento de Recursos Humanos - IEDRHU - e
dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - A Secretaria de Estado de Recursos Humanos e

Administração passa a ter a seguinte estrutura orgãnica:
- Gabinete;

II - Assessoria de Planejamento e Coordenação - APC -;
III - Assessoria Técnica de Administração;
IV - Assessoria de Relações Trabalhistas;
V - Superintendência Central de Desenvolvimento de Recursos

Humanos:
a) Diretoria de Recrutamento e Seleção;
b) Diretoria de Treinamento.
VI - Superintendência Central de Cargos, Carreiras e

Vencimento:
a) Diretoria de Cargos, Carreiras e Vencimento -

Administração Direta;
b) Diretoria de Cargos, Carreiras e Vencimento -

Administração Indireta.
VII - Superintendência Central de Pessoal
a) Diretoria de Direitos e Vantagens;
b) Diretoria de Aposentadoria e Proventos;
c) Diretoria de Cadastro e Contagem de Tempo;
d) Diretoria de Sistematização do Pagamento;
e) Diretoria de Acompanhamento e Controle do Pagamento.
VIII - Superintendência Central de Saúde do Servidor:
a) Diretoria Médica;
b) Diretoria de Apoio Administrativo.
IX - Superintendência Central de Correição Administrativa;
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X - Superintendência Central de Administração de
Transportes, Imóveis e Serviços:
a) Diretoria de Transportes;
b) Diretoria de Bens Imóveis;
c) Diretoria de Gestão de Contratos.
XI - Superintendência Central de Administração de

Materiais:
a) Diretoria de Aquisição e Alienação;
b) Diretoria de Gestão de Material.
XII - Superintendência Central de Modernização
Administrativa:
a) Diretoria de Projetos de Racionalização de Serviços;
b) Diretoria de Informática.
XIII - Superintendência de Administração e Finanças:
a) Diretoria de Contabilidade e Finanças;
b) Diretoria de Pessoal;
c) Diretoria Operacional.
XIV - Coordenadorias Regionais, em número de 26.
Parágrafo único - A descrição e a competência das unidades

administrativas de que trata este artigo serão estabelecidas
em decreto.
Art. 2g - Fica transformado em 1 (um) cargo da classe de
Assessor-Chefe, código MG-24, (AH-24), 1 (um) cargo de
Diretor II, código MG-05, observado o disposto no art. 2g do
Decreto ng 37.711, de 29 de dezembro de 1995.
Parágrafo único - D cargo transformado nos termos deste

artigo será identificado em decreto.
Art. 3g - Fica criado no Quadro II - Cargos Comissionados -
integrante do Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de

Estado de Recursos Humanos e Administração a que se refere o
Anexo 1 - M do Decreto no 36.033, de 14 de setembro de 1994,
1 (um) cargo de Assessor-Chefe, código MG-09, (AC-09), a que
se refere o anexo do Decreto ng 37.711, de 29 de dezembro de
1995.
Art. 4g - A classe de Corregedor Assistente, código MG-14,
integrante do Grupo de Direção Superior de que trata o anexo
do Decreto ng 37.711. de 29 de dezembro de 1995, fica
transferida para a categoria superior do Grupo de
Assessoramento do mesmo anexo.
Art. sg - Fica extinto o Instituto Estadual de
Desenvolvimento de Recursos Humanos - IEDRHU -, órgão
autônomo criado pela Lei no 9.526. de 29 de dezembro de
1987, subordinado à Secretaria de Estado de Recursos Humanos
e Administração, transferindo-se suas funções para a
Superintendência Central de Desenvolvimento de Recursos

o Humanos da referida Secretaria.
Art. 6 - Os cargos de provimento efetivo e em comissão do
IEDRHU, previstos nos Quadros II, 111-1 e 111-2 do Anexo I!
17 do Decreto np 36.033, de 14 de setembro de 1994, os quais
compõem o Quadro Especial de Pessoal a que se refere o art.
41 do referido decreto, serão relotados na Secretaria de
Estado de Recursos Humanos e Administração.



206

l Q - Excetuam-se do disposto neste artigo os cargos de
provimento em comissão extintos nos termos do art. 11 desta
lei -

- Os servidores ocupantes de cargo efetivo e
detentores de função pública em exercicio no JEDRHU na data
de publicação desta lei passam a exercer as suas funções na
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração.
Art. 7c. - Os recursos orçamentários, financeiros e
patrimoniais alocados ao IEDRHU serão identificados pelas
Secretarias de Estado de Planejamento e Coordenação Geral,
Fazenda e Recursos Humanos e Administração e transferidos
para esta última, por decreto.
Art. B - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de
Recursos Humanos e Administração os contratos, os convênios,
os acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pelo
IEDRHU.
Art. 9 - Ficam extintas, na estrutura orgánica da

Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração. 12
(doze) das 26 (vinte e seis) Coordenadorias Regionais
criadas pelo art. 35 da Lei nQ 11.406. de 28 de janeiro de
1994, Que serão identificadas em decreto.
Art. lo - As Diretorias Regionais de Pagamento de Pessoal
criadas pelo art. SQ da Lei nQ 11.861, de 25 de julho de
1995, passam a denominar-se Coordenadorias Regionais.
Art. 11 - Ficam extintos os cargos de provimento em

comissão constantes no anexo desta lei.
Parágrafo único - Os cargos extintos nos termos deste

artigo serão identificados em decreto-
Art. 12 - A empresa Minas Gerais Administração e Serviço
S.A. - MGS - passa a vincular-se à Secretaria de Estado de
Recursos Humanos e Administração.
Art. 13 - 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.
Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de abril de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Bonifácio Mourão.
ANEXO

(a Que se refere o art. 11 da Lei ng , de de de
1996)

Cargos de Provimento em Comissão Extintos
(Quadros de Pessoal da Secretaria de Estado de Recursos
Humanos e Administração e do Instituto Estadual de

Desenvolvimento de Recursos Humanos)
- O Referido quadro foi publicado na edição de 9 de maio de
1996 do Diário do Legislativo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 701/96

Comissão de Redação
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o Projeto de Lei np 701/96, de autoria do Governador do
Estado, que transforma a Secretaria de Estado do Trabalho e
Ação Social e a Secretaria de Estado da Criança e do
Adolescente em Secretaria de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente e dá outras
providências, foi aprovado no 2Q turno, com as Emendas ns 1
a 5 ao 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, 6 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 701195
Transforma a Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social
e a Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente em
Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da
Criança e do Adolescente e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1
Disposição Preliminar

Art. l - Ficam transformadas em Secretaria de Estado do
Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente
a Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social e a
Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente, de que
tratam, respectivamente, a Lei Delegada ng 34, de 28 de
agosto de 1985, e a Lei nQ 11.819, de 31 de março de 1995.

Capitulo II
Da Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social,

da Criança e do Adolescente
Seção I

Da Finalidade e da Competência
Art. 2Q - A Secretaria de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente tem por
finalidade planejar, organizar, coordenar e executar as
atividades setoriais a cargo do Estado, relativas às
politicas de apoio ao trabalho, á promoção do trabalhador, à
assistência e ao desenvolvimento social da população, assim
como àquelas destinadas a cumprir e a fazer cumprir o
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Art. 3g - Compete à Secretaria de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente:

- participar da formulação das politicas de trabalho, de
assistência social e de atendimento, promoção e defesa dos
direitos da criança e do adolescente, executando-as direta
ou indiretamente;
Ir - desencadear e coordenar ações que propiciem ao
trabalhador o acesso ao emprego, a permanência nele, o
desenvolvimento profissional, garantindo-lhe, ainda,
condições de higiene, segurança e saúde no ambiente de
trabalho;
III - estimular o desenvolvimento comunitário e social, por

meio do apoio às formas de organização popular e aos
serviços sociais básicos e do fomento de atividades
econômicas e sociais de caráter associativo;
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IV - apoiar, coordenar e desenvolver programas de ação
social especializada, com vistas à aplicação das medidas
socioeducativas impostas pela Justiça da Infãncia e da
Juventude ao adolescente em conflito com a lei, em razão de
cometimento de ato infracional, no âmbito de sua
competência;
V - promover, coordenar, orientar e avaliar o
desenvolvimento de programas, projetos e ações relativos à
proteção da criança e do adolescente em situação de risco
social e pessoal, de acordo com as diretrizes estabelecidas
no Estatuto da Criança e do Adolescente; -
VI - promover, coordenar, apoiar e avaliar as atividades de
assistência social dirigidas à população carente e, em
especial, ao bem-estar da fami lia, do idoso, do portador de
deficiência, do migrante e da população indigena;
VII - atuar, em articulação com outros órgãos ou entidades
do Estado, na busca de soluções para as questões relativas
ao trabalhador rural sem terra e à exploração da mão-de-obra
em trabalho insalubre e sub-remunerado;
VIII - apoiar e incentivar instituições e grupos

assistenciais que exerçam atividades de assistência social,
de atendimento e proteção à criança e ao adolescente e de
desenvolvimento de comunidades:
IX - manter sistema de informação e cadastro atualizado das
instituições públicas e privadas beneficiadas com recursos
do Estado, fiscalizando sua atuação na área de assistência
social e no atendimento à criança e ao adolescente;
X - promover a integração da criança, do adolescente, do
idoso, do migrante, do portador de deficiência e dos
integrantes dos demais grupos sociais excluidos,
valorizando-os corno pessoas e como cidadãos;
XI - participar da coordenação e da supervisão do
atendimento a situações de emergência ou de calamidade
pública no Estado;
XII - promover e articular ações interinstitucionais, entre
as agências públicas e privadas, nacionais e internacionais,
para o enfrentamento conjunto dos problemas que afetam os
trabalhadores, a população infanto-juvenil, os idosos, os
portadores de deficiência, o migrante, as minorias étnicas e
os excluidos;
XIII - manter e difundir atividades de pesquisa relativa à
realidade social do Estado;
XIV - coordenar, acompanhar e avaliar a descentralização
das atividades e dos serviços do Estado, com vistas a
promover a sua municipalização;
XV - promover a habilitação e a reabilitação de pessoas
portadoras de deficiência, apoiando programas e projetos
voltados para esse fim;
XVI - promover e incentivar o associativismo e o
cooperativismo, visando

 

 à racionalização dos recursos
existentes e à sua melhor utilização pela comunidade

Seção II
Da Estrutura
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Art. 4 - A Secretaria de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente tem a
seguinte estrutura orgânica:

- Gabinete;
II - Assessoria de Planejamento e Coordenação:
a) Centro de Racionalização e Informação;
b) Centro de Planejamento e Orçamento;
c) Centro de Apoio aos Municípios e às Organizações Não

Governamentais - ONGs -;
d) Centro de Cadastro, Convênios e Contratos;
III - Superintendência de Administração e Finanças: -
a) Diretoria de Recursos Humanos;
b) Diretoria Operacional
c) Diretoria de Contabilidade e Finanças;
d) Diretoria de Controle Interno;
IV - Diretorias Regionais, em número de 17 (dezessete);
V - Secretaria Adjunta do Trabalho:
a) Superintendência de Desenvolvimento Comunitário e

Cooperativismo - SUDECOOP:
1) Diretoria de Apoio às Atividades Produtivas;
2) Diretoria de Serviços Comunitários;
3) Diretoria de Educação e Assistência Técnico-Gerencial;
b) Superintendência de Relações do Trabalho:
1) Diretoria de Saúde e Segurança no Trabalho;
2) Diretoria de Orientação ao Trabalho;
3) Diretoria de Qualificação Profissional;
4) Diretoria de Emprego e Renda;
5) Oficina-Escola de Mobiliário Escolar;
VI - Secretaria Adjunta de Assistência Social, da Criança e

do Adolescente:
a) Superintendência da Criança e do Adolescente:
1) Diretoria de Defesa e Proteção da Criança e do

Adolescente;
2) Diretoria de Ação Socioeducativa;
3) Diretoria de Atendimento a Crianças e Adolescentes com
Necessidades Especiais;
4) Centros Educacionais, em número de 12 (doze);
5) S.O.S. Criança;
6) Centros Integrados de Atendimento ao Menor - ClAMEs -,

em número de 4 (quatro);
7) Centros de Recreação e Esporte - CURUMIMs -. em número

de 27 (vinte e sete);
8) Programa de Iniciação ao Trabalho - PROMAN -;
9) Programa Vida Nova;
b) Superintendência de Assistência Social:
1) Diretoria de Apoio ã Família;
2) Diretoria de Programas e Projetos de Combate á Pobreza;
3) Diretoria de Benefícios e Serviços Assistenciais.
Parágrafo único - A descrição e a competência das unidades
administrativas de que trata este artigo, assim como a
denominação da estrutura complementar das unidades a que se
referem os incisos V, "b",4; V, 'b",S; VI, "a",4; VI, "a",5;
VI,'a"6; VI,"a",7; VI,'a",B e VI,"a",G, observados os
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respectivos quantitativos previstos no Anexo 1 desta lei,
serão estabelecidas em decreto.

Seção III
Dos órgãos Subordinados e da Entidade Vinculada

Art. s - Integram a Secretaria de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente:

- por subordinação:
a) o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do

Adolescente;
b) o Conselho de Participação e Integração da Comunidade

Negra; -
c) o Conselho Estadual da Mulher;
d) o Conselho Estadual da Juventude;
e) a Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa

Deficiente;
II - por vinculação: a Fundação de Educação para o Trabalho

de Minas Gerais - UTRAMIG.
Seção IV
Dos Cargos

Art. 6 - Os cargos de provimento efetivo e em comissão
previstos nos Quadros II, 111.1 e 111.2 dos anexos do
Decreto nQ 36.033, de 14 de setembro de 1994, relativos às
Secretarias de Estado do Trabalho e Ação Social e da Criança
e do Adolescente, os quais compõem o Quadro Especial de
Pessoal de que trata o art. 41 do referido decreto, serão
relotados na Secretaria de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente, observado o
disposto no art. BQ desta leL
E 1Q - Excetuam-se do disposto neste artigo os cargos de

provimento em comissão extintos nos termos do art. 7Q desta
lei -
e 2 - Os servidores ocupantes de cargo efetivo e

detentores de função pública, em exercicio, na data de
publicação desta lei, nas Secretarias a que se refere este
artigo passam a exercer as suas funções na Secretaria de
Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente.
e 3g - Para prestar apoio técnico ao Conselho Estadual de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a
Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da
Criança e do Adolescente destinará, entre os cargos
previstos neste artigo, 1 (um) de Diretor II, símbolo DR-o5,
de recrutamento amplo, 1 (um) de Assessor II, símbolo AD-06,
de recrutamento limitado, e 3 (três) de Assessor 1, símbolo
10-A, de recrutamento limitado.
Art. 7Q - Ficam extintos os cargos de provimento em

comissão constantes no Anexo II desta lei.
Art. Sci - Os cargos de provimento em comissão integrantes

da coluna Denominação Atual do quadro constante no Anexo III
desta lei ficam transformados nos termos da correlação nele
estabelecida.
Art. 9g - A relotação, a identificação ou a codificação dos
cargos de que tratam os arts. 6Q, 7g e B g serão feitas por
meio de decreto, alterando-se a denominação da classe no
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respectivo Quadro de Carreira, se for o caso, relativamente
à relotação de cargos de provimento efetivo ou de função
pública.
Art. 10 - O cargo de Secretário Adjunto de Estado, previsto
no art. 6Q da Lei nQ 11.819, de 31 de ma r ço de 1995, fica
transferido para a Secretaria de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente.
Art. 11 - Os servidores referidos no lQ do arU 14 da Lei
no 11.819, de 31 de março de 1995, ficam transferidos para a
Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da
Criança e do Adolescente. -
Parágrafo único - A correlação dos cargos e das funções

será estabelecida em decreto.
Capitulo III

Disposições Finais
Art. 12 - Ficam transferidas para a Secretaria de Estado do
Trabalho, da Assistência Social da Criança e do Adolescente
as atividades da Superintendência de Atendimento e
Reeducação do Menor Infrator - SAREWII -, da Secretaria de
Estado da Justiça.
Art. 13 - A Secretaria de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente é a
sucessora, para todos os efeitos legais, da Secretaria de
Estado do Trabalho e Ação Social e da Secretaria de Estado
da Criança e do Adolescente.
Art. 14 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado do
Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente
os contratos, os convênios, os acordos e outras modalidades
de ajuste celebrados pelas Secretarias transformadas por
esta lei.
Art. 15 - 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 serão transferidos para a
Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da
Criança e do Adolescente.
Art. 15 - Será constituída Comissão de Trabalho para;
- identificar os recursos orçamentários, financeiros e

patrimoniais e analisar proposta para a sua utilização,
conforme os objetivos da Secretaria;
II - transferir as atividades e as obrigações contratuais,
de forma a garantir a continuidade do atendimento à
população
l - A Comissão de Trabalho a que se refere este artigo

será presidida pelo Secretário de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente e terá
representantes das Secretarias de Estado de Recursos Humanos
e Administração, da Fazenda e do Planejamento e Coordenação
Geral, além de servidores das Secretarias transformadas por
esta lei e da extinta Fundação Estadual do Bem-Estar do
Menor - FEBEM -, designados pelo Presidente.
§ 2Q - A Comissão de Trabalho apresentará, no prazo de 60
(sessenta) dias, relatório definindo as diretrizes de
implantação e operacionalização da Secretaria de Estado do
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Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente.
Art. 17 - A gestão do Fundo para a Infância e Adolescência,
de que trata o art. 19 da Lei no 11.819, de 31 de março de
1995, passa a ser competência da Secretaria de Estado do
Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente.
l - Os pleitos e os respectivos planos de trabalho a

serem financiados com os recursos do Fundo para a Infância e
Adolescência serão submetidos ao Conselho Estadual de Defesa
dos Direitos da Criança e do Adolescente, com vistas .à sua
aprovação.
f 2Q - A gestora atenderá aos pleitos aprovados, de acordo

com as prioridades estabelecidas pelo Conselho.
Art. 18 - Os incisos 1 e II do f lQ do art. 8g da Lei n
10.501, de 17 de outubro de 1991, modificado pelo art. 18 da
Lei ng 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;".
Art. 19 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 20 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de abril de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Arnaldo Penna.
* - Os anexos mencionados foram publicados na edição do

Diário do Legislativo de 9/5/96.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 726/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 726/96, de autoria do Governador do
Estado, que dispõe sobre a finalidade e a estrutura orgânica
da Secretaria de Estado de indústria e Comércio e dá outras
providências, 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 lo, 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 726/96
Dispõe sobre a finalidade e a estrutura orgânica da
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - 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 à promoção e ao incentivo da indústria, do
comércio e dos serviços.
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Art. 2g - Compete á 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 entidade 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 harmônica;
III - desencadear ações visando á 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 privada aplicada á indústria, ao
comércio e aos serviços;
VI - promover pesquisas, levantamentos e estudos que

ofereçam subsídios ao planejamento e a programas de criação
e consolidação de médias, pequenas e microempresas;
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, dos quais participe
a iniciativa pública ou privada;
IX - manter intercâmbio com entidade ou órgão das

administrações federal, estadual ou municipal e com outras
organizações, nacionais ou internacionais, a fim de obter
cooperação técnica e recursos, visando à expansão de suas
atividades.
Art. Sg - 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:
a) Diretoria de Pessoal;
b) Diretoria Operacional;
c) Diretoria de Contabilidade e Finanças;
IV - Superintendência de Comércio e Exportação:
a) Diretoria de Comércio Interno;
b) Diretoria de Comércio Exterior;
c) Diretoria de Feiras, Eventos e Exposições;
V - Superintendência de Industrialização:

o a) Diretoria de Desenvolvimento e Apoio Técnico;
b) Diretoria de Inspeção de Projetos;
c) Diretoria de Análise de Projetos;
d) Diretoria de Controle de Liberação.

o Parágrafo único - A descrição e a competência das unidades
administrativas de que trata este artigo serão estabelecidas
em decreto.
Art. 4Q Integram a Secretaria de Estado de Indústria e

a Comércio:
- por subordinação: o Conselho de Industrialização -

COIND -;
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ri - por vinculação:
a) a Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais -
CDIMG -;
b) a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG -;
c) o Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas

Gerais - INDI.
Art. 5o - Ficam extintos os seguintes cargos de provimento
em comissão integrantes do Quadro Especial de Pessoal da
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio:

- 1 (um) cargo de Diretor II, código MG-05;
II - 9 (nove) cargos de Diretor 1, código MG-06, stmbolo
DR06;
III - 3 (três) cargos de Assessor II, código MG-12, símbolo

AD-12.
Art. So - 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. 7g - Fica transformado em 1 (um) cargo da classe de

Assessor de Assuntos Externos, código MG-41, símbolo ÂX-41,
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 art. 2o do Decreto nQ 37711, de 29 de dezembro
de 1995.
Art. sg - Fica incluída na categoria superior do Grupo de

Assessoramento de que trata o anexo do Decreto ng 37.711, de
29 de dezembro de 1995, a classe de Assessor de Assuntos
Externos, código MG-41, símbolo AX-41.
Art. 9g - Os cargos extintos ou transformados nos termos
desta lei serão identificados em decreto, observado o
disposto no Decreto flQ 37.711, de 29 de dezembro de 1995
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de abril de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Arnaldo Penna.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Np 728/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 728/96, de autoria do Governador do
Estado, que altera a estrutura orgânica da Secretaria de
Estado do Planejamento e Coordenação Geral, extingue cargos
e dá outras providências, foi aprovado no 2Q turno, na forma
do vencido no lg turno.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, lg, do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI P49 728/96
Altera a estrutura orgânica da Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral, extingue cargos e dá
outras providências.



;;fl
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lp - A Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral, de que trata a Lei no 9.518, de 29 de
dezembro de 1987, 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:
a) Centro de Planejamento e Orçamento;
b) Centro de Racionalização e Informação.
V - Superintendência de Desenvolvimento do Norte de Minas -
SUDENOR:
a) Diretoria de Coordenação Executiva de Programas;
b) Centro de Incentivos e Promoções Empresariais;
c) Diretoria Regional de Montes Claros.
VI - Superintendência de Administração e Finanças:
a) Diretoria de Pessoal;
b) Diretoria Operacional;
C) Diretoria de Contabilidade e Finanças;
d) Diretoria de Controle Interno.
VII - Superintendência Central de Planejamento Económico-

Social-
a) Diretoria de Planejamento Regional e Setorial;
b) Diretoria de Coordenação de Políticas Públicas;
c) Diretoria de Acompanhamento e Avaliação da Ação
Governamental
VIII - Superintendência Central de Planejamento
Institucional
a) Diretoria de Informações Institucionais;
b) Diretoria de Pesquisa e Documentação;
c) Diretoria de Estudos Organizacionais.
IX - Superintendência Central de Orçamento:
a) Diretoria de Programação Orçamentária do Setor de

Administração;
b) Diretoria de Programação Orçamentária dos Setores Social

e de Infra-estrutura;
c) Diretoria de Programação Orçamentária das Empresas e de
Consolidação Global
d) Diretoria de Normas e Políticas Orçamentárias.
X - Superintendência Central de Programas Multissetoriais:
a) Diretoria de Implementação de Programas e Projetos

Mu 1 t i ssetor ia is:
b) Diretoria de Operações Financeiras.
XI - Superintendência Central de Negociação de Recursos;
XII - Regiões Administrativas, em número de 25.
Parágrafo único - A descrição e a competência das unidades
administrativas de que trata este artigo serão estabelecidas
em decreto.
Art. 2 - Ficam transformados, observado o disposto no art.
2o do Decreto no 37.711, de 29 de dezembro de 1995, os
seguintes cargos do Quadro Especial da Secretaria de Estado
de Planejamento e Coordenação Geral
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- 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, l(um) cargo de
Assessor II, código MG-12, símbolo 5-03.
Parágrafo único - Fica incluída na categoria intermediária

do Grupo de Assessoramento, de que trata o anexo do Decreto
ng 37.711, de 29 de dezembro de 1995, a classe de Assessor
de Expansão Urbana, código MG-40 (AE-40). -
Art. 3° - 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 no 36.033, de 14 de setembro de
1994, combinado com o Decreto no 37.711, de 29 de dezembro
de 1995:

- 1 (um) cargo de Assessor II, código MG-12 PL-679,
símbolo AD'12;
II - 1 (um) cargo de Auditor, código MG-17 PL-21, símbolo

UT- 17;
III - 1 (um) cargo de Assessor II, código MG-12 PL-374,

símbolo AD"12;
IV - 1 (um) cargo de Assessor II, código MG-12 PL-366,

símbolo A012;
V - 1 (um) cargo de Assessor ri, código MG-12 PL-82,
símbolo AD12;
VI - 1 (um) cargo de Assistente de Gabinete, código EX-42
PL-122, símbolo 11/A;
VII - 1 (um) cargo de Assistente de Gabinete, código EX-42
PL-120, símbolo 11/A;
VIII - 1 (um) cargo de Assessor 1, código AS-01 PL-172,

símbolo 10/A.
Art. 4Q - Ficam extintos os seguintes cargos de provimento
em comissão do Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de
Estado do Planejamento e Coordenação Geral
1 - 27 (vinte e sete) cargos de Diretor 1, código MG-06,

símbolo 0R06;
II - (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 AA-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 II, código CH-02, símbolo

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

símbolo 8/A.
Art. 5° - A relotação, a identificação e a codificação de
cargos resultantes das modificações da estrutura orgânica,
das transformações, das transferências e das extinções
previstas nesta lei serão feitas por meio de decreto,
observado o disposto no Decreto no 37.711. de 29 de dezembro
de 1995.
Art. 5g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação-
Art. 7g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de abril de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Arnaldo Penna.
PARECER SOBRE A EMENDA Hp 2 AO PROJETO DE LEI

Hp 127/96
Reunião Conjunta das Comissões de Administração Pública e

de Meio Ambiente
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n
727/96 altera a estrutura orgânica da Secretaria de Estado
de Recursos Minerais, Hídricos e Energéticos, extingue
cargos e dá outras providências.
A proposição, que tramita em regime de urgência, foi
apreciada em reunião conjunta. A Comissão de Constituição e
Justiça concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade e apresentou a Emenda no 1. As Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária opinaram pela aprovação da matéria com a Emenda
nQ 1.
Na fase de discussão, no lo turno, foi apresentada, em

Plenário, a Emenda ng 2, que vem à Comissão de Administração
Pública e, mediante requerimento apresentado pelo Deputado
Ronaldo vasconcelios, á Comissão de Meio Ambiente, para, em
reunião conjunta, receber parecer.

Fundamentação
Ao dar nova redação ao art. lg do projeto, a Emenda nQ 2,
de autoria do Deputado Olinto Godinho, extingue a
Superintendência de Recursos Hidricos, que era parte da
estrutura orgãnica da Secretaria de Recursos Minerais,
Hidricos e Energéticos.
Argumenta o autor da proposição que a extinção visa não 56
reduzir a estrutura daquela Secretaria, como também adequá-
a á realidade atual.
Em que pese a esses argumentos, a medida não nos parece
razoável e não procede. Como o próprio nome da Secretaria
mostra, é de sua competência institucional a gestão dos
recursos hídricos. Com a extinção da Su perintendência de
Recursos Hidricos, não haveria na sua estrutura um órgão
especializado em lidar com esses recursos, uma vez que os
demais órgãos não têm competência para tanto.
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Em outras palavras, a extinção pura e simples da
Superintendência só seria concebível caso outro órgão viesse
a encampar as competências conferidas a ela.
A estrutura orgânica almejada pelo Chefe do Executivo
primou pela especialização dos órgãos em determinadas
matérias, para torná-los mais eficientes. Assim, a
transferência das competências da Superintendência de
Recursos Hidricos a outro órgão da mesma Secretaria se
mostraria inconveniente e inoportuna, na contramão da
racionalização da máquina administrativa.

Conclusão
Isso posto, opinamos pela rejeição da Emenda ng 2 ao

Projeto de Lei ng 727/96.
Sala das Comissões, 25 de abril de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Jairo Ataide, relator -
Bonifácio Mourão - Arnaldo Penna - Elbe Brandão.

Comissão de Meio Ambiente
Fundamentação

O Projeto de Lei ng 727/96, ao estabelecer a nova estrutura
orgânica da Secretaria de Recursos Minerais, Hidricos e
Energéticos, mantém entre suas unidades administrativas a
Superintendência de Recursos Hidricos, sem relacionar,
contudo, as Diretorias de Desenvolvimento e de
Gerenciamento, que a integravam até então.
A par das alterações propostas, continuam na estrutura da
Secretaria as Superintendências de Recursos Minerais e de
Recursos Energéticos, contando cada uma, respectivamente,
com duas Diretorias. A nova organização propiciou ao Governo
extinguir vários cargos, ao todo 34, conforme disposto no
art. 3o do projeto, ensejando, ainda, a transformação de
outros.
A emenda ora apreciada tem o propósito de retirar da citada
Secretaria a Superintendência de Recursos Hidricos. A
iniciativa visa, certamente, modificar competências daquele
órgão governamental no que se refere á questão hidrica. Para
isso, não basta, apenas, a simples extinção de uma
Superintendência. Faz-se necessário, também, estabelecer as
diretrizes que irão impor aos órgãos públicos a execução de
uma política eficaz no setor. Minas Gerais, com sua
nestimável malha hídrica, não conta, ainda, com uma
estrutura administrativa sólida e integrada que possa
responder aos inúmeros problemas ambientais conseqüentes da
exploração dos recursos naturais, mormente em se tratando do
uso múltiplo da água.
Na busca de maior agilização na atuação do poder público
nesse setor, criou-se, recentemente, a Secretaria de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que passou a contar
em sua organização com os principais órgãos que lidam com a
questão ambiental, entre os quais Instituto Estadual de
Florestas - IEF -, o Conselho Estadual de Política Ambiental
- COPAM - e a Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM. A
convicção de que os recursos hídricos constituem um fator
essencial na manutenção do equilíbrio ambientai leva-nos a
considerar que o momento é oportuno para se alcançar a
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otimização da política ambiental do Estado, transferindo
para a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável as unidades que se responsabilizam pela
coordenação, pela supervisão, pela fiscalização e pelo
controle da utilização dos recursos hídricos.
Com base nesse pressuposto, apresentamos, ao final deste
parecer, um substitutivo ao projeto em referência. Salvo as
disposições relativas à questão hídrica, acatamos o texto
original enviado pelo Governador. Dessa forma, estamos
propondo a alteração do nome da Secretaria de Estado de
Recursos Minerais, Hidricos e Energéticos para Secretaria de
Estado de Minas e Energia, sendo esse o mesmo nome usado no
período anterior a 1992.
Propomos a extinção da Superintendência de Recursos
Hidricos e a transferência para a Secretaria de Meio
Ambiente do Conselho Estadual de Recursos Hidricos e do
Departamento de Recursos Hidricos - ORH. Além de receber as
correspondentes atribuições relativas às atividades e às
competências dessas unidades, a Secretaria de Meio Ambiente
passa a ser o órgão competente para dar execução à Politica
Estadual de Recursos Hídricos, em conformidade com o que
dispõe a Lei no 11.504, de 1994- Essa lei teve sua origem
nas propostas advindas do seminário legislativo "Aguas de
Minas" e até hoje ainda não foi regulamentada.
A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
passa a se responsabilizar tanto pela implantação e pela
administração do Sistema Estadual de Gerenciamento dos
Recursos Hidricos, previsto pela Constituição do Estado,
como pela administração da parte estadual da compensação
financeira pela utilização dos recursos hidricos, para fins
de geração de energia elétrica.
Estamos certos de que essas modificações, a par de

contribuirem para aprofundar a reforma da máquina
administrativa do Poder Executivo, com vistas a sua
racionalização, tornar-se-ao fundamentais para consolidar a
estrutura pública de controle ambiental.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela rejeição da Emenda nQ 2 e
pela aprovação do Projeto de Lei no 727/96 na forma do
Substitutivo ng 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO P19 1
Altera a denominação e a estrutura orgânica da Secretaria
de Estado de Recursos Minerais, Hidricos e Energéticos,
extingue cargos e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - A Secretaria de Estado de Recursos Minerais,
Hidricos e Energéticos passa a se denominar Secretaria de
Estado de Minas e Energia-
Art. 2 - A Secretaria de Estado de Minas e Energia tem a
seguinte estrutura orgânica:

- Gabinete;
II - Assessoria de Planejamento e Coordenação - APC:
TI-a) Centro de Planejamento e Orçamento;
II-b) Centro de Racionalização e Informação;
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III - Superintendência de Recursos Minerais:
111-a) Diretoria de Engenharia Mineral;
III-b) Diretoria de Geologia e Recursos Minerais;
IV - Superintendência de Recursos Energéticos:
1V-a) Diretoria de Estudos e Pesquisas;
IV-b) Diretoria de Projetos Especiais;
V - Superintendência de Administração e Finanças:
V-a) Diretoria de Pessoal;
V-b) Diretoria Operacional;
V-c) Diretoria de Contabilidade.e Finanças;
V-d) Diretoria de Controle Interno.
Parágrafo único - A descrição e a competência das unidades

administrativas de que trata este artigo serão estabelecidas
em decreto.
Art. 3g - Passam a integrar a Secretaria de Estado do Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
1) por subordinação: o Conselho Estadual de Recursos

Hidricos;
II) por vinculação: o Departamento de Recursos -1idricos -

DRH.
Parágrafo único - As competências atribuidas atualmente á
Secretaria de Estado de Recursos Minerais, Hidricos e
Energéticos, no que se refere às atividades e competências
do Conselho Estadual de Recursos Hidricos e do Departamento
de Recursos Hídricos, ficam transferidas para a Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Art. 4g - 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 art. 2g do Decreto ng 37.711, de 29 de dezembro
de 1995.
Art. Sg - Ficam extintos os cargos de provimento em
comissão, a seguir relacionados, do Quadro Especial de
Pessoal da Secretaria de Estado de Recursos Minerais.
Hídricos e Energéticos:

- 1 (um) cargo da classe de Diretor II, código MC 05,
simbolo DR 05;
II - 2 (dois) cargos da classe de Diretor 1, código MC 06,

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

simbolo lOA;
V - 2 (dois) cargos da classe de Assistente Administrativo,

código EX 06, simbolo 9A;
VI - 1 (um) cargo da classe de Assistente de Gabinete,

código EX 42, simbolo liA;
VII - 19 (dezenove) cargos da classe de Assistente

Auxiliar, código Ex oi, simbolo 8A;
VIII - 6 (seis) cargos da classe de Secretário Executivo,

código EX 08, simbolo 8A.
Art. 6g - Os cargos extintos ou transformados nos termos

desta lei, observado o disposto no Decreto no 37.711, de 29
de dezembro de 1995, serão identificados em decreto.
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Art. ?Q - Compete à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável

- dar execução à Politica Estadual de Recursos Hidricos,
em conformidade com o que dispõe a Lei nQ 11.504, de 20 de
junho de 1994;
II - instituir e administrar o Sistema Estadual de

Gerenciamento dos Recursos Hidricos;
III - administrar a parte estadual de compensação
financeira a que se referem o art. 2Q da Lei Federal n
7.990, de 28 de dezembro de 1989, e o art. lo da Lei Federal
nQ 8.001, de 13 de março de 1990.
Art. 8p - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 9 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 de abril de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Ronaldo Vasconcel los, relator -
Antônio Roberto - Hely Tarquinio - Wilson Trôpia.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 1996

ATAS

ATA DA 1469 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 8 DE MAIO DE 1996

Presidência dos Deputados Wanderley Ávila e Sebastião
Navarro Vieira

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Oficios, telegrama e
cartão - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ns
797 a 800/96 - Recuerimentos nos 1.369 a 1.386/96 -
Requerimentos dos Deputados Paulo Piau (2) e Marcos Helénio
- Comunicações: Comunicações dos Deputados Paulo Schettino,
Wanderley Avila e Arnaldo Penna e da Comissão de Educação -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Bonifácio
Durão, Sebastião Navarro Vieira, Kemil Kumaira, Carlos
Pimenta, Ronaldo Vasconceilos e Geraldo Rezende - Za PARTE
(ORDEM DO DIA): la Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de
Comunicações Apresentadas - Discussão e Votação de
Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei
Complementar no 15/96; aprovação - Parecer de Redação Final
do Projeto de Lei flQ 486/95; aprovação - Parecer da Comissão
de Justiça pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n
425/95; discurso do Deputado Emano Batista; encerramento da
discussão; discurso do Deputado Gilmar Machado: rejeição -
Parecer da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade do
Projeto de Lei no 440/95; aprovação - Parecer da Comissão de
Justiça pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei no
682/96; discurso do Deputado José Bonifácio; encerramento da
discussão; rejeição - Requerimentos: Requerimento do
Deputado Marcos Helénio; encaminhamento à Gerência- Geral de
Apoio às Comissões - Requerimentos do Deputado Paulo
Piau(2); aprovação - za Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Discussão e Votação de Proposições: Votação, em lg turno, do
Projeto de Resolução no 773/96; requerimento do Deputado
Gilmar Machado; deferimento; votação do projeto, salvo
emendas e destaque; aprovação; votação das Emendas ngs 2 e
3; aprovação; votação da Emenda no 1; rejeição - Discussão.
em 1 Q turno, do Projeto de Lei no 436/95; aprovação na forma
do Substitutivo no 2; prejudicial idade do Substitutivo flQ 1
- Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei no 517/95;
aprovação na forma do Substitutivo no 1 com as Emendas nos 1
a 4 - Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei no 579/95;
aprovação na forma do Substitutivo flQ 1 - Discussão, em lo
turno, do Projeto de Lei no 691/96; aprovação - ENCERRAMENTO
- ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Paulo
Pettersen - Rémolo Aloise - Ibrahin Jacob - Ermano Batista -
Antônio Júlio - Ailton Vilela - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Anderson Adauto
- Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Roberto -
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Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bonifácio Mourão -
Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon
Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalrna Diniz -
Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil Pereira--
Glycon Terra Pinto - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João
Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira
- Jorge Hannas - José Bonifâcio - José Braga - José Henrique
- José Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz
Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio - Marco
Régis - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul
Lima Neto - Ronaldo \/asconcellos - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune -
Wilson Trópia.

ABERTURA
o Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 14h15rnin,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Ibrahim Jacob, ao-Secretário nas funções de
2Q-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior,
q ue é aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Anivaldo Coelho, lQ-Secretário"ao hoc, lê a

seguinte correspondência:
OFICIOS

Do Sr. José Rafael Guerra Pinto Coelho, Secretário da
Saúde, informando que não poderá participar da reunião da
Comissão de Agropecuária, no dia 16/5/96. (- A Comissão de
Agropecuária.
Do Sr. Altamir José Ferreira, Prefeito Municipal de
Contagem, informando que as DAMEEs dos contribuintes
sediados nesse município foram enviadas pela
Superintendência Municipal da Receita á Administração
Fazendária II de Contagem. (- A CPI-VAF.)
Do Sr. Arlen de Paulo Santiago Filho, Presidente da

Associação dos Municípios da Área Mineira da SUDENE - AMAMS
-, agradecendo a doação de um computador, feita por esta
Casa á r eferida Associação.
Do 5' Joaquim Vieira Peixoto, Presidente da Câmara
Municica de Araguari, solicitando a elaboração de projeto
de lei que dê a denominação de Rodovia dos Cafeicultores á
rodovia que liga os municípios de Araguari e Indianópolis.
Do Sr. Ronan Ramos de Oliveira, Chefe do Cerimonial do
Governo t	Estado, agradecendo convite para a reunião
especial homenagem à Academia Municipalista de Letras de
Minas Gerais.
Do Sr. Luiz António Caixeiro Stephan, Presidente do
Sindicato do Comércio Varejista de Juiz de Fora,
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congratulando o Presidente da Casa pela inclusão de seu nome
na lista Expressões Vivas de Minas---
Do Sr Eduardo Silveira de Noronha Filho, Presidente da
Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte,
encaminhando cópia do documento Termômetro de Vendas do
Comércio Varejista de Belo Horizonte de março de 1996.

TELEGRAMA
Do Sr. António Aureliano, Deputado Federal, agradecendo o

convite para a reunião especial em homenagem á Academia
Municipalista de Letras de Minas Gerais.

CARTÃO
Do Sr João Batista dos Mares Guia, Secretário Adjunto da
Educação, agradecendo o 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 o Pequeno
Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI Hp 797196

Declara de utilidade pública a Associação Cultural e
Educativa do Alto São Francisco - ASCEFRAN.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Cultural e Educativa do Alto São Francisco - ASCEFRAN -, com
sede no Municipio 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 Associação Cultural e Educativa do Alto São
Francisco - ASCEFRAN -, fundada em 1992, é uma entidade
civil sem fins lucrativos. Realiza projetos culturais
visando ao aprimoramento da área social e incentiva e
divulga os eventos sociais de Pompéu e de Abaeté, resgatando
a memória, a história e os valores culturais desses
municípios, dando prioridade aos artistas da região, se-.a na
música, na dança, no teatro, na pintura, na escultura, na
literatura, nas artes em geral.
A Associação vem realizando um trabalho relevante para a

comunidade, razão por que merece ser declarada de utilidade
pública.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do a-:. 195, c/c o art. 104. inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI NO 798/96
Declara de utilidade pública a Associação do Património

Histórico, Artístico e Ambiental de Belo Vale - APHAA-BV -.
com sede no Município de Belo Vale.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

do Património Histórico, Artístico e Ambiental de Belo Vaie
- APHAA-BV -, com sede no Municipio de Belo Vale-
Art. 2ç - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de maio de 1996.
Anivaldo Coelho
Justificação: A Associação do Patrimônio Histórico

Artístico e Ambiental de Belo Vale, em funcionamento há mais
de dois anos, desde julho de 1985, é uma entidade civil,
apartidãria, sem fins lucrativos, de caráter sócio-cultural
e ecológica. Tem por objetivos zelar pela preservação dos
bens culturais e naturais de valor histôrico, artístico e
ambiental promover conferências, seminários, cursos e
publicações, disseminar a consciência da proteção do
ecossistema, apoiar as manifestações da cultura popular e
priorizar a preservação do meio ambiente, integrando os
habitantes de Belo Vale.
Conduzindo-se por tais princípios e trabalhando em prol de
toda uma comunidade, a entidade satisfaz os requisitos
legais para ser declarada de utilidade pública, razão justa
e oportuna para esperar a anuência dos nobres colegas à
aprovação deste projeto de lei.
- 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 799/96
Declara de utilidade pública o Núcleo Servos Maria de

Nazaré, com sede no Município de Coromandel
A Assembléia Legislativa de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo

Servos Maria de Nazaré, com sede no Município de Coromandel
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 1996.
Ajalmar Silva
Justificação: 0 Núcleo Servos Maria de Nazaré é entidade

civil, beneficente, filantrópica e sem fins lucrativos.
o Núcleo tem por objetivo o estudo, a prática e a
divulgação da doutrina espirita, codificada por AlIan
Kardec, bem como a realização de trabalhos de assistência
social, religiosa, educacional e médico-hospitalar para a
população.
Desde que foi fundado, em 20/1/92, o Núcleo tem prestado
relevantes serviços de cunho religioso e social à população
de Coromandel, fazendo jus, portanto, ao titulo declaratôrio
de utilidade pública, razão pela qual conto com o apoio dos
ilustres pares à aprovação desta proposição
- Publicado, vai o projeto às Comissões 3e Justiça, para

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

PROJETO DE LEI No 800/96
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de
Integração Municipal Divinense - ACIMD -, com sede no
Município de Divino das Laranjeiras..
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária de Integração Municipal Divinense - ACIMD -, com
sede no Município de Divino das Laranjeiras.
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.
José Henrique
Justificação: A Associação Comunitária de Integração

Municipal Divimense é sociedade civil sem fins lucrativos,
criada com a finalidade de trabalhar para melhorar a infra-
estrutura básica da região na qual está situada.
Para que seus objetivos sejam alcançados, executa programas
e estimula iniciativas que buscam propiciar melhores
condições de vida à população local.
Por promover atos que beneficiam o Município de Divino das

Laranjeiras e por preencher os requisitos legais, a entidade
merece ser declarada de utilidade pública. Esperamos,
portanto, a anuência dos nobres colegas à proposição em
causa.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Assuntos Municipais, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 1.369/96, do Deputado Kemil kumaira, solicitando seja
formulado apelo aoGovernador do Estado e ao Secretário da
Saúde com vistas á liberação de recursos para a manutenção
do Hospital da Fraternidade de Pescador. H A Comissão de
Saúde e Ação Social.)
NQ 1.370/96, da Comissão de Agropecuária, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a
diretoria do jornal 'Estado de Mimas' por seu 69
aniversário. (- A Comissão de Educação.)
NQ 1.371/96, do Deputado Paulo Piau, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a
Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, com sede mo
Município de Uberaba, pela realização da 62a Exposição
Nacional de Gado Zebu, da 3a Internacional das Raças
Zebuinas e da 2a Feira do Comércio e da Indústria de
Uberaba. (- A Comissão de Agropecuária,)
NQ 1.372/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando Se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçónica Cavaleiros das Montanhas, localizada nesta Capital,
por seus oito anos de existência.
No 1.373/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
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Maçônica Acácia Mineira, localizada no Município de
Espinosa, por seus 21 anos de existência.
Ng 1.374/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Culto ao Dever, localizada no Município de Rio
Novo, por seus 98 anos de existência.
Ng 1.375/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Inteligência e Segredo, localizada nesta Capital,
por seus 56 anos de existência.
No 1.376/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica General Moreira Guimarães, localizada nesta
Capital, por seus 99 anos de existência.
No 1.377/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica União e Trabalho Brejo das Almas, localizada no
Município de Francisco Sã, por seus 14 anos de existência.
NQ 1.378/96, do Deputado Wanderley Ávila. solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Filhos de Hiran, localizada no Município de São
Francisco do Glória, por seus 14 anos de existência.
NQ 1.379/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Fraternidade e Justiça, localizada nesta Capital,
por seus 46 anos de existência.
Ng 1.380/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Atalaia do Norte, localizada no Município de
Diamantina, por seus 129 anos de existência.
Ng 1.381/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Estrela de Belém, localizada nesta Capital, por
seus 16 anos de existência.
Ng 1.382/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica General Sodrê, localizada no Município de
Sacramento, por seus 43 anos de existência.
No 1.383/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica União e Justiça, localizada no Município de Pompéu,
por seus 16 anos de existência.
Ng 1.384/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Harmonia, localizada nesta Capital, por seus 51
anos. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)
No 1.385/96, do Deputado José Henrique, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a Que se
inclua um campo denominado "Distrito" no formulário DAMEF,
no Anexo 1 - VAF A, modelo 06.01.48, e no formulário Indice
de Participação dos Municípios no ICMS - VAF 6, modelo
06.04.99, da Resolução nQ 2.784, de 29/2/96, a fim 2e que se
identifique a unidade administrativa do território -unicipal
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em que ocorreu o fato gerador do ICMS. (- Á Comissão de
Fiscalização Financeira.)
No 1.386/96, do Deputado Sebastião Navarro Vieira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Administração com vistas a que seja revogada a Instrução
Normativa SCAM/NQ 001/96, do Superintendente Central de
Administração de Material, referente ao fornecimento de água
filtrada para o serviço público estadual. (- A Comissão de
Administração Pública.)
- São, também, encaminhados à Mesa requerimentos dos

Deputados Paulo Piau (2) e Marcos Helênio.
COMUNICAÇOES

- São, também, encaminhadas á Mesa comunicações dos
Deputados Paulo Schettino, Wanderley Ávila e Arnaldo Penna e
da Comissão de Educação.

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

Mourão.
O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, os jornais de hoje anunciaram que a Câmara
Federal aprovou, em lg e 2o turnos, um projeto de emenda à
Constituição alterando o art 18, 4Q, da Constituição
Federal, no que diz respeito à emancipação de dist-itos.
Pela proposta, os distritos mineiros, para se emancipar. vão
depender de uma lei complementar federal, que irá
estabelecer o período de emancipação e, ao mesmo tempo,
mediante um critério determinado, o que o distrito precisará
reunir, em regra, para se emancipar: certamente, precisará
demonstrar que tem condições de sobrevivência e de
desenvolvimento próprio.
Essa proposta de emenda à Constituição recebeu algumas
emendas e acabou sendo aprovada de uma forma que não afeta
em absolutamente nada a emancipação votada nesta Casa, em
dezembro de 1995. Quem, em principio, leu a proposta inicial
de emenda à Constituição entendeu que ela iria afetar as
emancipações já votadas na Casa. Mas o texto aprovado
recentemente já recebeu emendas, e foi aprovado um texto
mais enxuto, para ser aplicado no futuro, até porque a
proposta inicial, que suspendia as emancipações aprovadas no
Estado, no final do ano passado, suspendendo, inclusive, a
validade dos plebiscitos, era totalmente inconstitucional,
porque as Assembléias Legislativas dos Estados, incluindo-se
a de Minas Gerais, votaram a emancipação de distritos
autorizadas pela Constituição Federal, aru 18, f 4Q, que dá
direito, inclusive, aos Estados de legislar sobre
emancipação de distritos, estabelecendo os requisitos
necessários para tanto. E, com base nesse artigo, elaboramos
a nossa lei. Com base nela, distritos se emanciparam.
Suspender, agora, emancipações já realizadas seria um
atentado ao art. 18, 4Q, que dá às Assembléias o direito
de proceder dessa forma. Ainda bem que algum Deputado
Federal percebeu a inconstitucionalidade e propôs emenda,
alterando o projeto de emenda á Constituição, conforme



r si

229

 j
consta no texto aprovado, nos últimos dias, na Câmara dos
Deputados; se não me engano, ontem.
Vou ler o texto para que os colegas tomem conhecimento dele
e não restem dúvidas sobre a questão, principalmente no
tocante aos distritos emancipados. Recebi, hoje, o texto da
emenda que foi aprovada em lg e 2g turnos, ontem, na Câmara
Federal e que será encaminhado ao Senado.
Ele diz o seguinte:
"As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos

termos do art. 60, ç 3g, da Constituição Federal, promulgam
a seguinte emenda ao texto constitucional:
'Artigo único - O 4ç do art. 18 da Constituição Federal

passa a vigorar com seguinte redação:
Art . 18 - ...................................

4g - A criação, a incorporação, a fusão e o
desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual,
dentro do período determinado por lei complementar federal'
(esta é a alteração) 'e dependerão de consulta prévia,
mediante plebiscito, às populações dos municípios
envolvidos,' (outra alteração) 'após divulgação dos estudos
de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma
da lei.'.".
A alteração é esta, mas, repetindo, não se aplica aos
distritos que nós emancipamos, no ano passado, através da
nossa lei.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião

Navarro Vieira.
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, o diário oficial de 13/4/96 traz a Instrução
Normativa nQ 1, da Superintendência Central de Administração
de Materiais, da Secretaria de Administração. Essa instrução
normativa regula a inclusão, nos objetivos de atos
convocatórios, de licitação para aquisição de água a ser
consumida pelos órgãos da administração estadual. Por meio
dela, a Secretaria interfere em algo que não lhe diz
respeito, que é o Código de Aguas nacional, tornando
equiparadas as águas minerais ás águas potáveis de mesa,
para aquisição pelo Estado.
Minas Gerais, desde as primeiras incursões das bandeiras,
em busca de ouro e de pedras preciosas, encontrou águas
minerais, além de infindáveis outros recursos minerais, que
tornaram este Estado pujante e contribuíram para sua
ocupação territorial e seu desenvolvimento. Essas águas são
algumas das mais expressivas riquezas minerais que Deus
plantou no solo das Alterosas. Elas fizeram o nome de Minas
como um Estado de grande potencial turístico. Muitas cidades
surgiram e se desenvolveram em função dessas águas. Uma
delas é a minha: Poços de Caldas. Procurada, desde os seus
primórdios — por aqueles que buscavam a cura pela riqueza de
suas águas, foi se tornando, ao longo do tempo, a pujante
cidade que é. Da mesma forma, muitas outras cidades mineiras
surgiram. E Minas e o Brasil sempre souberam reconhecer e
dar valor a essa grande riqueza que temos.
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A minha cidade praticamente se tornou um grande centro
moderno pela ação do Governo do Estado. Foi na década de 20
que o saudoso Presidente de Minas, Antônio Carlos Ribeiro de
Andrada, reconhecendo o valor daquelas águas miraculosas,
implantou ali um grande complexo, que permitiu que Poços de
Caldas se desenvolvesse. Obra e ação do Governo de Minas,
então comandado pelo tio-avô do nosso ilustre companheiro, o
Deputado José Bonifácio. Minas sempre soube reconhecer esta
grande riqueza de seu subsolo que são suas águasminerais.
Há poucos meses, veio a lume o diário de Getúliô Vargas. E
interessante lê-lo, porque ali se registram fatos históricos
da maior importância e se assinalam as incursões do Governo
Federal, na época de Getúlio, às estâncias hidrominerais de
Minas Gerais. O próprio Presidente, por muitas vezes,
registra em seu diário a recomendação a alguns de seus
Ministros que se encontravam estressados para que
procurassem as nossas estâncias de águas.
Essa riqueza natural que possuímos tem de ser cultivada e
explorada. E, quando há um certo descuido para com nossas
estâncias hidrominerais, cumpre ao Estado incentivá-las,
recuperá-las e promover o desenvolvimento pleno de sua
potencialidade. Hoje, Minas Gerais, na produção de água
mineral, é o 2Q no °ranking" nacional, com uma produção de
150.000.000 de litros/ano. Trata-se de uma riqueza e de um
fator econômico da maior importância. Agora, vem, para
surpresa de todos nós, um órgão do Estado, a sua Secretaria
de Administração, através da Superintendência Central de
Administração de Materiais, por meio de uma instrução
normativa, praticamente extinguir essa grande riqueza que
são as nossas águas minerais. A resolução está querendo
equiparar água mineral - de vazão limitada, que exige
prospecção, pesquisa, comprovação de análise físico-química
e de qualidades peculiares, que a tornam distinta das águas
comuns - com água potável. Agua potável, a água da COPASA-MG
é, e de boa qualidade, dentro dos padrões mais rigorosos que
a boa técnica exige. Bastaria, pela instrução normativa da
Secretaria, que algum mais esperto engarrafasse água da
torneira, porque a água da COPASA-MG é água potável e pode
ser consumida. Basta que a caixa- d'água esteja limpa.
Não há justificação para que o Estado de 'nas Gerais, que
tem a obrigação de incentivar, proteger e estimular a
produção dessa ri queza imensurável que temos, as nossas
águas minerais, venha, por uma instrução normativa,
equipará-las a qualquer água potável. Cumpre ressaltar que
outros õrgãos, não do Governo de Minas, têm procurado
respeitar essas características das águas minerais e o seu
valor intrínseco, em beneficio da saúde de nossa gente.
A CVRD, pelo Convite nQ E-06/94, referente á aquisição de
100.000 litros de água mineral, aceita comprar água de mesa,
mas sob duas condições básicas: a primeira, que a empresa
interessada apresente análise microbiológica de coliformes
fecais, comprovando, mensalmente, a potabilidade da água, e
análise química, comprovando a inexistência de cloro; a
segunda, que a água custe, no máximo, 75% do menor preço
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ofertado para água mineral. Assim, ela faz uma distinção e
valoriza as águas minerais.
A PETROBRAS, que não é uma companhia mineira, é uma
companhia brasileira, no pedido de cotação de material ng
7.170/96, referente a 4.000 caixas de água mineral, informa
que não serão aceitas cotações para água de mesa. A
PETROBRAS protege a água mineral. O Governo de Minas quer
equipará-Ia a qualquer água potável
Registrando esse fato lamentável e inoportuno, apresento á

Mesa requerimento vazado nos seguintes termos.
- Lê o Requerimento no 1.386/96, publicado na edição de
10/5/96.
Espero que esta Casa, sempre interessada e preocupada com

as questões de Minas Gerais, aprove esse requerimento, a fim
de que possamos vê-lo atendido pelo Sr. Secretário de
Administração, de forma a salvar as águas minerais, esta
grande riqueza que Deus plantou no solo mineiro.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Kemil Kumaira.
O Deputado Kemil Kumalra - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
a julgar por muito do que se escreve e do que se fala sobre
o parlamento, a instituição deveria ser banida da face do
planeta. Não raro, ela é acusada de todos os males, como se
ali fosse parar apenas a escória da humanidade, e, não,
simples cidadãos, que, eleitos por seus pares para
representá-los, são portadores de virtudes e defeitos de
gente comum.
Como Deputado no exercício do sexto mandato consecutivo,
devo confessar que me incomoda, e muito, a má vontade de
certos setores da opinião pública com relação ao Poder
Legislativo. Essa má vontade tem ajudado a disseminar,
quando não o ódio, pelo menos a descrença ou a indiferença
com relação á classe política, prestando, dessa forma, um
enorme desserviço à democracia e comprometendo a paz social.
Por isso, é confortador tomar conhecimento dos resultados

da última pesquisa encomendada por esta Assembléia á Vox
Populi. A enquete, levada a cabo dentro dos mais rigorosos
padrões científicos, revelou alguns dados surpreendentes.
Temos motivos para nos alegrar, pois 57% dos mineiros
avaliam positivamente esta Casa, contra 27% que o fazem
negativamente. Os números mostraram significativo
crescimento no grau de consciência da população com respeito
ao trabalho parlamentar. Os eleitores, ao avaliarem o
desempenho do Deputado em que votaram, manifestaram um alto
grau de satisfação com ele.
São dados importantes, que é impossível desconhecer e que
atestam que esta instituição está no caminho certo. Mais
ainda, eles explicam o interesse dos parlamentos estaduais
de outras unidades da Federação pelo que se faz em Minas. Há
pouco tempo estivemos no Estado do Espírito Santo, quando
tivemos a oportunidade de constatar o alto grau de respeito
demonstrado pelos Deputados capixabas em relação aquilo que
se produz na Assembléia do nosso Estado.
Entretanto, não nos podemos esquecer de que o Legislativo
continua, no Brasil, sob o fogo cerrado de setores
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conservadores da sociedade Não podemos perder de vista que
ele tem sido, junto com a liberdade de imprensa, o primeiro
alvo das investidas autoritárias. Temos que aprender com o
que acontece perto de nós, em países da América Latina.
Precisamos estar alerta para o fato de que, embora nascidos
no mesmo momento histórico e sob a égide dos mesmos ideais,
o liberalismo econômico e as liberdades democráticas não
pressupõem um ao outro. Pode, portanto, uma economia liberal
conviver tranqüilamente com uma ditadura política. Os
êxitos, que são essenciais á primeira, não incluem
necessariamente melhor distribuição de rendas, aprimoramento
das condições de exercício da cidadania ou participação
popular nas decisões.
O parlamento, tal como o conhecemos, é filho da

modernidade, da mesma forma que o liberalismo.
Devemos considerar que, em qualquer Estado, existe um

processo de divisão das atribuições. Até mesmo nos casos de
extrema concentração de funções nas mãos do governante
autocrata, elas são passíveis de diferenciação, mesmo não
estando legalmente distribuídas entre titulares específicos.
Na modernidade, entretanto, as circunstâncias históricas
convergiram para a necessidade de distribuir, entre
titulares distintos, as tarefas governamentais, que emanam
todas da mesma e única soberania nacional.
Na Inglaterra, ganharam força as lições de John Locke, para
quem "quando na mesma pessoa ou em um mesmo corpo de
magistratura o poder legislativo fica reunido ao poder
executivo, não há liberdade, pois se pode temer que o mesmo
monarca ou o mesmo senado não faça senão leis tirânicas, a
serem tiranicamente executadas'. Ao preconizar a separação
dos Poderes, o grande teórico do liberalismo inglês assim
definia a excelência do Legislativo: "Esse poder não é
somente o poder supremo da comunidade, mas sagrado e
inalterável nas mãos em que a comunidade uma vez o colocou".
No 'Espirito das Leis', Montesquieu enfatiza que 'tudo
ficaria perdido se o mesmo homem, s o mesmo corpo dos
príncipes, dos nobres ou do povo exercesse esses três
poderes: o de fazer as leis, o de executar as resoluções
públicas e o de julgar os crimes e as questões de
particulares"-
Madison nos ensinou que "A acumulação dos poderes -
legislativo, executivo e judiciário - nas mesmas mãos, sejam
de um, de poucos ou de muitos, hereditárias, autonomeadas ou
eletivas, constitui a própria definição de tirania'.
As lições desses mestres de um tempo em que se plantavam as
sementes do constitucionalismo continuam válidas até hoje.
No presente, devem-nos animar as mesmas preocupações e
cuidados que os animavam. A diferença é que as ameaças se
fazem mais sutis e sofisticadas.
Em recente artigo, Elio Gaspari, com a ironia inteligente

que lhe é peculiar, afirmou que 'O Congresso tem muitas
virtudes. Talvez a principal seja funcionar como saco de
pancadas.' O articulista enfatizou que os interesses não
passam pelo parlamento, mas só os problemas. E não será
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trair o texto dizer que ele permite concluir que o Congresso
Nacional tem sido eficiente em resolver esses últimos.
Entretanto, a fina flor do conservadorismo nacional não
perde tempo em denegrir a imagem do Legislativo perante a
opinião pública, em semear a desconfiança com relação á
classe política, em insinuar que, com o Congresso fechado.
as coisas seriam mais simples e rápidas.
Quase uma década após a Constituição de 1988, os
tecnocratas continuam teimando em traçar limites rigidos do
possível e do impossível. E preciso repetir com Norberto
bobbio: Tecnocracia e democracia são antitéticas: -se o
protagonista da sociedade industrial é o especialista,
impossível que venha a ser o cidadão qualquer. A democracia
sustenta-se sobre a hipótese de que todos podem decidir a
respeito de tudo"-
A alternativa à ditadura é o debate, o debate amplo, que
ofereça a setores cada vez maiores da saciedade a
oportunidade de participação nas decisões fundamentais para
os destinos da comunidade. E o lugar por excelência da
discussão e do diálogo é o parlamento. Ali se reproduz, por
representação, o universo social, com suas contradições,
dive-sidade de interesses, conflitos, vícios e virtudes.
Por isso, o Legislativo precisa crescer. Quando, entre

nós, se fala em governo, é comum que ele seja identificado
com o Executivo. Trata-se de uma distorção tornada hábito
por décadas inteiras de hipertrofia desse última. E preciso
que novas práticas façam entender que governo é função dos
três Poderes em ação harmônica, mas independente. Mais que
nunca se faz necessário que o parlamento assuma, em toda sua
extensão e conseqúências, a corresponsabilidade pelo
governar. Já é para ele tempo de tornar-se o grande
formulador das políticas públicas e o fiscal de sua
implementação. E hora, para o Legislativo, de empenhar-se
com afinco na discussão dos planos governamentais. Por outro
lado, os cidadãos devem tomar consciência de que políticas
implantadas às pressas, impostas de cima para baixo, sem o
amadurecimento que nasce do debate, podem até ser rápidas,
mas raramente são eficazes. Os muitos desacertos de planos
decididos por alguns, os terríveis efeitos colaterais de
medidas ditadas dos gabinetes de uns poucos iluminados aí
estão para comprovar a verdade de nossas palavras.
A Assembléia de Minas vem caminhando em direção ao

aperfeiçoamento do exercício da representação popular e vem
dando um belo exemplo ao Pais inteiro. Mas não podemos, por
isso, perder de vista que a instituição parlamentar
continua, em âmbito nacional, objeto de virulentos ataques.
Por isso mesmo, é dever de cada um de nós, em nome do povo
que nos elegeu, permanecer atentos, exercer nossos mandatos
com independência e responsabilidade crescentes, para o
fortalecimento do Legislativo.
Não existe motivo, por mais nobre que possa parecer, que

justifique a intromissão indevida, por qualquer processo que
seja, no funcionamento autônomo do parlamento. Exercitar
contra ele a força ou pressionar suas decisões com ameaças
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ou promessas constituem condutas igualmente condenáveis.
Tentar colocar contra ele a opinião pública é chantagem
inaceitável. Cercear a discussão com o argumento de urgência
é o pior de tudo infeliz a nação em que a ampliação do
debatedemocrático se torna causa de ingovernabilidade. Ela
estará fadada a viver um pálido arremedo de democracia.
*_Sem  revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos

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

Wanderley Ávila, Srs. Deputados, imprensa aqui presente,
senhores e senhoras que nos visitam, antes de tratar,
especificamente, do assunto que me traz, hoje, mais uma vez,
à tribuna da Assembléia Legislativa, gostaria de levar ao
conhecimento dos Deputados que, como Presidente da Comissão
de Saúde e Ação Social e atendendo á solicitação do Deputado
Ronaldo Vasconcelios. vamos realizar, em caráter de
urgência, uma reunião com o Departamento de Superintendência
Epidemiológica do Estado de Minas Gerais, com o Sr.
Secretário da Saúde de Belo Horizonte e com o Diretor da
Fundação Nacional de Saúde, Or. João Carlos, para que
tenhamos um debate e possamos apresentar nossas sugestões
acerca do surto e, por que não dizer, da epidemia de dengue
que se faz presente em vários pontos do Estado de Minas
Gerais.
Esse surto aparece, de forma especial, em Belo Horizonte e
nas cidades que compõem a Região Metropolitana, orce já
observamos mais de 600 casos comprovados. A preocupação do
Deputado Ronaldo VascOncellos é nossa também. Aliás, esta
Casa, os Deputados e a imprensa tinham denunciado, ao longo
do último ano, que se avizinhava essa epidemia.
Infelizmente, poucas providências foram tomadas. Nós mesmos,
da Assembléia, através de um trabalho •bem feito da
Comunicação Social, dos médicos e dos Deputados Estaduais,
alertávamos, há mais de um ano, para o problema, que é
sério. No entanto, deixaram a situação chegar ao ponto em
que está. Estamos observando que esses focos podem se
multiplicar. Corremos o risco de ter uma grande epidemia de
dengue no nosso Estado, acometendo centenas de pessoas e
colocando em risco a vida de muita gente.
Sr. Presidente, Srs. Deputados o principal motivo que nos
traz, hoje, à tribuna é o projeto do Governo do Estado o
qual se encontra em tramitação e deverá ser apreciado pelo
Plenário, acerca das modificações que estão sendo feitas na
Secretaria da Habitação. E bem verdade que várias outras
Secretarias estão com projetos para serem apreciados e que o
Governo tenta enxugar a máquina administrativa porque
entende, como nós, que não é possivel a máquina estadual
continuar desse tamanho, com esse número de funcionários. E
necessário que o Estado seja mais enxuto e mais ágil e que o
Governo tenha, efetivamente, recursos para dar continuidade
a seu plano administrativo, mais especificamente com relação
à Secretaria de Administração. Estamos aproveitando a
tramitação desse projeto para entrar com uma emenda.
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Queremos torná-la pública nesta tarde e pedir, de antemão, o
apoio dos Deputados. Estamos autorizando o Governo do Estado
a vender os imóveis de sua propriedade, em todos os
municípios do Estado, desde que os imóveis estejam ociosos.
O produto da alienação será aplicado em projetos de
habitação popular para a população de baixa renda. Explico o
motivo dessa emenda, que, a principio, pode parecer
polémica. Alguém já me disse que estaremos dando um cheque
em branco ao Governo do Estado para fazer a alienação desses
imóveis. Porém, pior do que dar esse cheque em branco é
observar que o Estado, hoje, tem a posse de milhares de
imóveis absolutamente ociosos, em todas as cidades e
regiões. Em Montes Claros, estamos tendo o cuidado de fazer
o levantamento dos imóveis de propriedade do Estado, e,
pasmem os senhores, vários deles estão fechados, depredados,
expostos às intempéries, enfim, estão perdendo o valor que
tinham. Imóveis da antiga CAMIG, da COMIG, do Departamento
de Obras, que foram extintos há mais de 15 anos, estão
fechados. Vários terrenos estão sendo invadidos por pessoas
que não têm casa, e o Estado está levando um grande prejuízo
com a posse desses imóveis.
Por outro lado, observamos, infelizmente, Sr. Presidente,
que não temos nenhum projeto de habitação para a população
de baixa renda. A Secretaria da Habitação faz das suas ações
extensões de projetos do Governo Federal, como o Pró-Moradia
e o Pró-Saneamento. Aliás, essa é uma Secretaria que, como
já advertimos no passado, tem, como dotação orçamentária,
recursos insuficientes até para pagar os seus funcionários.
Em contrapartida, temos um sem-número de pessoas que querem
ter suas residências. Seguramente, em Minas Gerais, existe
um déficit de mais de 300 mil moradias. Entretanto, o
projeto deve tratar de moradias para pessoas carentes. Não
pode ocorrer o que vem acontecendo. Quando se exige dos
candidatos às casas populares uma renda familiar de cinco
salários mínimos. Como o povo, que mal ganha um salário
mínimo, vai apresentar uma renda familiar de cinco salários
mínimos? Isso, quando as pessoas conseguem chegar aos
gerentes de Banco. Há uma dificuldade muito grande para se
ter acesso a esses planos habitacionais.
Queremos que esses imóveis sejam alienados. Vamos levar
essa proposta ao Governador para que eles possam ser
vendidos, e o fruto de sua arrecadação possa ser aplicado,
especificamente, nos projetos de habitação para a população
de baixa renda, sem toda essa dificuldade e burocracia que
temos hoje. Esse é o assunto da nossa emenda.
Já estamos mantendo um contato particular com cada
Deputado, mostrando a importância histórica deste momento.
Temos que agir de acordo com a oportunidade e temos essa
oportunidade quando vamos analisar a estrutura
administrativa da Secretaria da Habitação. Mas não podemos
deixar de lado a estrutura que essa Secretaria pode colocar
a favor da população de baixa renda. Pedimos o apoio dos
Deputados e temos a certeza de que poderemos sair vitoriosos
dessa empreitada.
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Por último, Sr Presidente, quero, neste minuto que me
resta, chamar a atenção para a maior dificuldade que o maior
projeto de irrigação da América Latina está enfrentando, ou
seja, o Projeto Jaiba.
Esta dificuldade situa-se exatamente nos 50km da estrada
que liga o Municipio de Jaiba ao Projeto Jaiba. E uma
estrada iniciada em governos passados. Quando o serviço de
terraplenagem estava feito e pronto para receber a camada
asfáltica, faltaram recursos, e todo o trabalho foi por água
abaixo.
Mais de 20% dos produtos hortifrutigranjeiros produzidos no
Projeto Jaiba sofrem uma majoração devido ao problema da
estrada. Para se ter uma idéia, uma caixa de banana vendida
em Janaúba tem um acréscimo de 20%, com apenas 100km de
distância entre Janaúba e o Projeto Jaiba. O não-
asfaltamento dessa estrada tem levado um desestimulo muito
grande aos investidores. Uma parte do Projeto vai ser
transformada em área comercial, e a outra parte, em social.
As pessoas estão tendo dificuldade para investir, exatamente
devido à falta de asfalto dessa estrada.
Queremos ainda anunciar que a Bancada de Deputados
Estaduais do Norte de Minas, através de um acordo feito com
o Governo do Estado, conseguiu destinar R$4.800.000,00 às
obras de inicio do asfaltamento dessa estrada. Vamos pedir
ao Governo que coloque essa verba à disposição
imediatamente.
Por fim, o Dr. Márcio Cunha, da SEPLAN e gerente do Projeto
Jaiba, está negociando com grupos internacionais e com o
Banco Mundial a inclusão de cerca de 80% do asfaltamento da
estrada nas verbas especificas do projeto. E uma boa noticia
e esperamos que o Dr. Márcio Cunha tenha o apoio politico de
todos e do Governador do Estado. Tenho a certeza de que
Eduardo Azeredo dará esse apoio, porque conhece
perfeitamente o problema social daquela região,
principalmente os prejuízos devidos ao não-asfaltamento da
estrada do Projeto ,Jaiba. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo

Vasconcel los.
O Deputado Ronaldo Vasconcellos t - Sr. Presidente, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, galeria, assessoria da
Assembléia, imprensa, gostaríamos de agradecer e de
parabenizar o ilustre Deputado Carlos Pimenta, Presidente da
Comissão de Saúde desta Casa, pelo pronto atendimento a uma
solicitação nossa, relacionada à preocupação daqueles que
exercem uma militância política na cidade de Belo Horizonte
e vivenciam essa questão, que já se torna preocupante, que é
a questão da dengue, aqui, na Capital do Estado, quando
quase 500 casos já foram registrados, notadamente na região
do Distrito de Venda Nova. Quero agradecer também ao
Deputado Carlos Pimenta pela imediata providência de
convocar uma reunião extraordinária da Comissão de Saúde da
nossa Assembléia Legislativa.
Mas Sras. Deputadas, Srs. Deputados, o objetivo que nos
traz a esta tribuna é comentar que, na vida pública,
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trabalhamos com determinado assunto e, quando esse assunto é
estudado pela nossa assessoria, tomamos conhecimento de que
esse assunto já está não só na cabeça, mas na expressão e no
trabalho de outro Deputado.
A nossa preocupação com relação a que as pessoas de mais
idade - as chamadas pessoas da terceira idade -, as pessoas
que têm deficiência física, as pessoas em estado de doença
grave e as mulheres grávidas sejam atendidas prontamente nas
repartições públicas nos ensejaram ocasião de começar a
estudar esse assunto.
E, enquanto estudávamos, deparamos com uma lei aprovada por
esta Casa Legislativa, de autoria do ilustre e competente
Deputado Leonidio Bouças, que teve essa preocupação e essa
sensibilidade, anterior a este Deputado. O Governador
Eduardo Azeredo, quando sancionou esse projeto, demonstrou a
sua preocupação com a questão social no Estado de Minas
Gerais- Esse trabalho comum entre a Assembléia e o Governo é
importante para a comunidade mineira. A idéia era a de que
as pessoas idosas, com deficiência física e as mulheres
grávidas tivessem um atendimento rápido e bom por parte das
repartições da imensa estrutura pública do Estado de Minas
Gerais. Não é preciso nem fazer um discurso sobre essa
necessidade. E importante que, em Minas, essa questão seja
lei, porque, infelizmente, no Brasil, tudo só funciona
através de leis. Não é como na Inglaterra, onde um fato
comum se torna quase uma jurisprudência nas casas jurídicas.
A iniciativa do Deputado Leonidio Bouças, a sanção do
Governador e a preocupação e a sensibilidade demonstradas
precisam encontrar respaldo nas repartições públicas- E
preciso que esse ditame legal seja obedecido, com um bom
atendimento, principalmente no que se refere ao art. 2Q da
Lei nQ 12054, sancionada com os seguintes dizeres: "As
repartições públicas deverão afixar, em local visível,
placas informativas sobre a prioridade de atendimento de que
trata esta lei". Todas as secretarias de Estado, institutos,
fundações e empresas públicas devem cumprir essas
determinações legais procurando afixar placas em seus locais
de trabalho para que o público possa ver a preocupação do
poder público de Minas com essa questão social, que é muito
importante. Bastaria a instalação de uma simples placa, mas
que tem tanta importância na qualidade de atendimento às
pessoas que freqüentam esses locais.
Gostaria, também, de aproveitar a oportunidade para
parabenizar a ilustre Vereadora Marta Nair Monteiro, que já
foi Deputada nesta Casa e tem os melhores serviços prestados
ao poder público do Estado de Minas Gerais, por ter
conseguido aprovar uma lei bastante semelhante a essa do
Deputado Leonidio Bouças.
Na cidade de Belo Horizonte, os órgãos da Prefeitura também
têm determinação legal para dar atendimento prioritário às
pessoas nas condições mencionadas: com idade avançada,
mulheres grávidas, com deficiência física, com doenças
graves, etc. Isso é muito importante. A vivência política da
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ilustre Vereadora Marta Nair Monteiro coroou o Município de
Belo Horizonte com lei de igual teor. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo

Rezende.
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, estava
inscrito em sexto lugar. Não sei o que ocorreu com o tempo
Que foi engolido. Alguém deve ter ultrapassado o seu tempo,
de modo que o meu foi diminuído. Mas, tudo bem.
Ontem, a Câmara Federal votou uma lei que limita a
prerrogativa constitucional dos Estados de criar novos
municípios, emancipando distritos. Essa matéria foi
amplamente discutida por este parlamentar, nesta Casa, ano
passado, quando foram criadas 97 novas cidades no Estado.
Gosto de lembrar esse fato, porque 97 é um número
elevadissimo de cidades. Isso, lã na Europa, seria quase um
pais. E um negócio terrível, criar 97 cidades.
E o que é pior: essa criação de cidades resultou na

formação de nichos desassistidos, socializando-se a miséria.
Eu disse isso aqui, diversas vezes, nesta tribuna. Parece
Que o grito deste humilde Deputado ecoou no planalto
Central. E, com 424 Deputados em Plenário, a Câmara aprovou
o projeto de lei que limita a criação esdrúxula de
municípios no Brasil. Dos 424 Deputados, 412 votaram a
favor, 5 votaram contra e 7 se abstiveram. Causa-me uma
certa irritação e perplexidade esse negócio de abstenção,
porque sempre fui político de posição definida, e a
abstenção quer dizer que o indivíduo não vota, mas também
não deixa de votar. Como é que é isso? E preciso pegar o
"Aurélio" para ver o significado disso. Nunca me abstive de
nada nesta Assembléia e nunca vou me abster. Ou voto ou não
voto, mas venho aqui para dizer o que quero.
Quero parabenizar a Câmara Federal, que tira a
responsabilidade das Assembléias Estaduais e submete a
questão a uma lei federal. Doravante, as emancipações serão
dificultadas, porque se fará plebiscito não só no distrito,
mas em todo o município envolvido. Isso é perfeitamente
normal, quando se pensa em formar um núcleo social, uma
cidade, onde há a convivência de seres humanos, que vão
necessitar de todos os serviços sociais que o município, o
Estado e a União têm o dever de fornecer.
Quero, também, aproveitar esta oportunidade para
parabenizar o jornal "Estado de Minas", pelo magnifico
editorial publicado hoje: "Lei Justa e Necessária".
Nele, está grifado o seguinte: "Muitos vão ganhar pouco, e

o resultado é a deterioração". Quer dizer, muitos municípios
vão ganhar pouco, e o resultado de tudo isso é a
deterioração da sociedade. Trabalhei imensamente para Que
não ocorresse em Minas a criação desses municípios, que, até
hoje, não foram instalados, diga-se de passagem. A eleição é
daqui a 140 dias, e os novos municípios ainda não estão
instalados. Como vão, então, administrar as eleições nesses
municípios, que terão candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e
Vereador?



Eu gostaria de ter um tempo maior, mas, infelizmente, o
nosso tempo foi engolido. Proponho-me a voltar, numa época
mais oportuna, para debater essa questão, contribuindo, com
isso, para o cumprimento do Regimento Interno. Era o que
tinha a dizer.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) -

Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa
à 2a Parte da reunião, com a ia Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a
votação de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o
expediente da próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Educação - aprovação, na 32a Reunião Ordinária, do Projeto
de Lei nQ 288/95, do Deputado Miguel Barbosa, e dos
Requerimentos ngs 1.254, 1.258 a 1.267, 1.271 a 1.274, e
1.280 a 1.287/96, do Deputado Wanderley Ávila; 1.279/96, do
Deputado Alvaro Antõnio; 1.268/96, do Deputado Marcelo Cecé;
1.276/96, do Deputado Antônio Genaro; 1.289/96. do Deputado
Kemil Kumaira; 1.304/96, do Deputado Durval Angelo; e
1.346/96. do Deputado Bonifácio Mourão (Ciente. Publique-
se.); pelos Deputados Arnaldo Penna - ausência do Pais, no
período de 16/5/96 a 20/5/96 (Ciente Publique-se.);
Wanderley Ávila - falecimento do Sr. Emerson Coutinho
Soares, em Pouso Alegre; e Paulo Schettino - falecimento da
Sra. Neulita Comes de Freitas, em Contagem (Ciente. Oficie-
se.).

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei Complementar nQ 15/96, do Governador do Estado, que dá
nova redação à Seção V da Lei Complementar nQ 26. de
14/1/93. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os Deputados
Que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A sanção.
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nQ 486/95, do
Deputado Gil Pereira, que roibe a venda de cigarros e
bebidas alcoólicas nas escolas públicas de 1Q e 2Q graus da
rede estadual de ensino e nas conveniadas. Em discussão, o
parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.
Parecer da Comissão de Justiça sobre o Projeto de Lei ng
425/95, do Deputado Ermano Batista, que acrescenta 6 4Q ao
art. 48 da Lei no 7.109, de 13/10/77, que contém o Estatuto
do Pessoal do Magistério Público do Estado. O parecer
conclui pela inconstitucionalidade do projeto. Em discussão,
o parecer. Para discuti-]o, com a palavra, o Deputado Emano
Batista.



240

O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sra. Deputada, nosso objetivo, ao trazer esta proposição à

apreciação desta Casa, é tentar corrigir uma injustiça que
se vem praticando contra os professores e especialistas que
tenham exercido o magistério público municipal antes de
virem para o Estado. A Lei OQ 8.980, de 10/12/85, ao dar
nova redação ao § 30 do art. 48 da Lei no 7.109, de
13/10/77. o Estatuto do Magistério Público do Estado de
Minas Gerais, contemplou os professores e especialistas em
educação com uma promoção ao grau final da classe a que
pertençam, tão logo atinjam 25 anos de efetivo exercicio, se
do sexo feminino, e 30 anos, se do sexo masculino.
Regulamentando a Lei no 7.109, de 1977, no que trata de
promoções, vem o Decreto nQ 19.290, de 4/6/78, que, a meu
ver, tolheu, de forma insensível, direito liquido e certo
dos professores e especialistas em educação. E público e
notório Que a grande maioria dos servidores aqui citados, em
alguma época, prestou serviços no magistério municipal,
podendo averbar o tempo de serviço para diversos fins, menos
para os benefícios do 6 3Q do art. 48 da Lei nQ 7.109, de
1977. Nada mais justo que ser, agora, reparada essa falha.
Vê-se que os poderes federal, estadual e municipal
interligam-se e dependem uns dos outros, convivendo,
conseqüentemente, harmonicamente, não havendo, assim, razão
para discriminar os períodos de trabalho no magistério
municipal.
Por isso, invoco o apoio dos meus pares, pois tal medida

exprime, indiscutivelmente, a mais pura e salutar justiça.
Agora, vem a Comissão de Corstituição e Justiça, ao arrepio
da própria Constituição, das leis e do Regimento, dizer que
se trata de uma proposição inconstitucional.
Inconstitucional, Sr. Presidente, Srs. Deputados - e agora
faço coro com o Deputado Sebastião Navarro Vieira -,
injuridica e ilegal é a Instrução Normativa nQ 001/96, da
Secretaria de Recursos Humanos do Estado de Minas Gerais.
Sem a menor dúvida vivemos um momento histórico em que os
valores de ordem económica e social, especialmente os
relacionados com os gastos públicos - inclusive aqueles com
a saúde dos servidores -, devem ser tratados com a
necessária prudência e ponderação.
Obviamente uma economia mal posta, com gastos do erário, ás
vezes descabidos, quem sabe desnecessários ou arriscados,
pode, até mesmo, representar um contra-senso, uma afronta à
inteligência comum, sem que os dividendos da operação tragam
algo de verdadeiramente substancioso.
Sabemos todos da importância das águas minerais em nosso
Estado, o que as numerosas e valiosas estâncias, com as suas
fontes fabulosas e de inesgotáveis recursos - que a natureza
caprichosamente nos deu -. trazem, direta ou indiretamente,
para a nossa economia. E uma dádiva de que mão podemos
dispor, absolutamente.
A produção de água mineral impõe requisitos básicos na sua
exploração. Requer investimentos, e o custo até a
comercialização final é oem mais alto que o de outras águas
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de uso corrente. Afinal, é uma indústria Que exige mão-de-
obra especializada, dá emprego a muita gente e representa um
fator economicamente substancioso que se inseriu no contexto
comunitário.
Trata-se, evidentemente, de um patrimônio elementar,
insubstituivel, que veio, ficou e engrandece o dia-a-dia da
vida mineira.
Com propriedade, o constituinte mineiro de 1989 fez inserir
no art. 260, 1flSO III, da nossa Carta Maior, a criação de
incentivos a programas com vistas ao uso terapêutico das
águas minerais na prevenção e no tratamento de doenças. O §
3g do art. 84 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da nossa Constituição, por sua vez, oferece um
caráter imperativo para a recuperação e a manutenção das
estâncias hidrominerais.
E pertinente esse cuidado na medida em que consideramos
tanto o lado prático quanto o útil da participação desse
produto no atendimento da saúde e na soma da economia
Na forma preceituada pelo Código de Aguas Minerais, no art.
lç, águas minerais são as provenientes de fontes naturais,
ou de fontes artificialmente captadas, que possuam
composição química ou propriedades físicas ou físico-
químicas distintas das propriedades das águas comuns, e que
tenham características que lhes confiram ação medicamentosa.
Essas águas, por sua natureza, têm determinado teor que as
distingue das águas comuns. O citado código as classifica,
no art 35, em função de sua natureza quimica, seja como
oligominerais, seja como radiferas, alcalinas, terrrosas,
cálcicas, sulfurosas, nitradas, cloretadas, ferruginosas,
etc., justo porque em cada uma Cessas composições ela tem
urna aplicação medicamentosa de grande utilidade para os
seres humanos, com resultados terapêuticos comprovados, e
largo uso.
Por seu turno, o art. 36 do mesmo código classifica as
fontes, segundo critérios físicos, quanto aos gases, à
temperatura, etc., O Que tem efeito implícito e também
decisivo nos diversos tipos de tratamento.
Efetivamente, á medida que a medicina evolui, o emprego e o

consumo da água mineral aumenta na razão direta da aquisição
de técnicas modernas, equacionadas, cientificas, voltadas
para soluções que já estão consagradas.
Há de ser visto que, em função dessa complexidade
conhecida, lógica, funcional, envolvendo a água mineral,
vultosas somas são investidas na sua exploração em diversos
pontos do território mineiro, com uma participação decisiva
em nossa tradição económica- Não podemos postergar o exame
desse assunto, pois trata-se de algo de que não podemos
dispor, que não podemos desvalorizar de forma alguma, sob
pena de, fazendo-o, estarmos ferindo profundamente o
interesse do Estado, de toda a comunidade mineira.
E inadmissível que alguém confunda, hoje, acidentalmente ou
não, água mineral com água comum A própria evolução e
massificação da ciência impõe esse conhecimento. Ainda que



242

ambas sejam também de uso doméstico, elas diferem,
diametralmente, pelo conteúdo e fim.
E de se observar que o art. 3Q do código citado define:
"Aguas potáveis de mesa são as águas de composição normal,
provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente
captadas, que preencham tão-somente as condições de
potabilidade para a região.!!
Ora, segundo o código, o conceito de água potável é simples
na razão direta de sua natureza também simples, de uso e
exploração fácil, sem impor investimentos sofisticados,
caros, exige pouca qualificação e a condiciona ao uso da
região, naturalmente segundo os costumes e os interesses
locais, inclusive aqueles relativos á conveniência da saúde.
Consideremos que uma água potável, que existe fartamente na
natureza, - e, convenhamos, na verdade como uma autêntica
'res nullius', - pode ser boa e útil para uma região, mas
pode não o ser para outra. E uma consideração
circunstancial, o que não acontece com a água mineral, em
função dos elementos que a envolvem.
O conceito de água mineral exige urna série de fatores
qualificadores do produto que o recomendam para fins
específicos, circunstância essa que impõe um outro tipo de
enfoque e de tratamento para a água. Seria um contra-senso
estabelecer paralelos entre a água mineral e a potável.
A Superintendência Central de Administração de Material, da
Secretaria de Administração, no entanto, a pretexto de uma
inexplicável competitividade, baixou a Instrução Normativa
001/96, referente á necessidade de licitação a fim de se
adquirir água para consumo nos órgãos da administração
estadual, em que se nivela a água mineral com a água
potável
Ora, definitivamente, não há termo de comparação pretendido
naquela instrução. Os valores dos dois produtos são
estanques, inteiramente diversos, tanto pela natureza quanto
pela finalidade, tanto pela complexidade de exploração e
custo como pelo seu significado económico final.
Não é possivel que se comparem produtos diversos pelo

simples uso da retórica num dispositivo legal, quando todas
as evidências distanciam o conteúdo deles. Muito menos
conseguir-se-á a presumida competitividade entre os
produtores impondo-se um nivelamento pretensioso e inviável,
por baixo, raso, improcedente, de mercadorias diferentes, de
origens diferentes, de custo final diferente. Pretender isso
é uma afronta á nossa inteligência, aos nossos conhecimentos
elementares.
Naquela instrução normativa a Secretaria de Administração,
"data venia", correu o risco de impor até mesmo prejuizos ao
interesse económico do Estado apenas por força de uma
virtual economia para o erário que nos parece, sinceramente,
questionável, discutivel porque oferece a oportunidade de se
adquirir produto inferior por preço qualificado.
Mais surpreendente, ainda, é que se diga ser a citada
instrução baseada no Código de Aguas Minerais, o que não é
verdade, bastando examinar os arts. lp a 3Q daquele código
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para verificar a total disparidade entre os dois tipos de
água: mineral e potável.
A respeitável Cia. Vale do Rio Doce. - diga-se de passagem
-. ameaçada pela autofagia do sistema, mas que prima pelos
critérios de ponderação em seus expedientes, ao elaborar as
normas no convite para aquisição de água destinada ao
consumo humano em suas dependências, estipula no item 4.1.1.
que, na hirótese de concorrer água potável, o seu preço pode
equivaler, o máximo, a 75% do preço da água mineral, e isso
porque reconhece a diferença fundamental do produto.
Ainda á guisa de exemplo, citemos a PETROBRAS, que, ao
abrir licitação (nQ 250-02-7170/96) para aquisição de água
destinada ao consumo na Refinaria Gabriel Passos, se limita
á referência de água mineral, sem que isso constitua
infração contra a livre concorrência, ou um agravo á
competitividade. Apenas, no caso, se pretende o melhor, como
de direito cabe a uma instituição de natureza pública bem
organizada que cuida da saúde de seus servidores com o zelo
necessário.
O nivelamento descabido e por baixo, em termos de
qualidade, pois relativamente a preços, pode vir a ser por
cima, o que é igualmente danoso, da água mineral com a
potável, na Instrução Normativa 001/96, improcede, podendo,
no máximo, ser uma tentativa de economia que, em vez de
trazer resultados eficazes, irá apenas desvalorizar um
patrimônio estadual de grande significado sócio-econômico,
e, o que é pior, sem que isso traga alguma espécie de
vantagem para o erário.
Que se faça a licitação, sim, pois ela é legal, necessária;

que se pretenda baratear o preço do produto, sim, pois isso
também é legal, é justo, atual, objetivo. O que não se
entende, nem se admite, é que se arrisque a adquirir o pior
quando é possivel o melhor, e sem variação substanciosa num
preço já conhecido, estável, exeqúlvel, mas, sobretudo, útil
pelo dinheiro ali investido e pelo ganha-pão que a muitos
garante, como agroindüstria de maior potencial.
Não se pode preterir impunemente esse valor!
Esperamos que a Superintendência Central de Administração
de Pessoal reveja o posicionamento contido na Instrução
Normativa 001/96 e busque, por caminhos mais lógicos e
objetivos, as soluções que competem á sua área.
Registramos aqui a nossa estranheza diante daquele
expediente atipico, não pragmático e que, em vez de
construir, ensaia uma aventura que não interessa ao Estado.
Solicitamos ainda à Presidência da Casa que se oficie ao
Secretário de Administração para que tome as providências
necessárias á correção desse malsinado desvio. Muito
obrigado.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Para
encaminhá-la, com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, pessoas presentes nas galerias, imprensa,
estamos aqui para encaminhar esse parecer contrário aquilo



244

que foi colocado pela Comissão, porque entendemos que há
necessidade de se realizar um debate a respeito da questão
do estatuto do pessoal do magistério público do Estado.
Estou ocupando esta tribuna com o objetivo de manifestar a
nossa posição contrária ao parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, porque, infelizmente, hoje, o Líder
do Governo, Deputado Romeu Queiroz, foi a Brasilia
prestigiar a posse do novo Ministro da Agricultura, Sr.
Arlindo Porto. Assim sendo, estamos aguardando o seu
retorno, a fim de que possamos realizar uma reunião com o
Vice-Governador, Sr. Walfrido dos Mares Guia, e com os
representantes da coordenação sindical. Esperamos q ue essa
reunião ocorra ainda hoje ou, no mais tardar, amanhã, para
que possamos iniciar um debate franco e aberto a respeito
dos salários dos servidores públicos do nosso Estado, não só
do Executivo mas também do Legislativo e do Judiciário.
Aproveitando esse projeto apresentado pelo Deputado Ermano
Batista, poderíamos iniciar uma discussão concreta sobre a
situação atual dos servidores públicos de Minas Gerais. Com
o reajuste do salário mínimo, de R$100,00 para R$112,00, que
foi uma vergonha e uma decepção para todos os trabalhadores,
os salários de alguns servidores pertencentes ao Quadro
Permanente do Estado - que, lamentavelmente, ainda estão
muito próximos do salário mínimo, ou seja, estão
posicionados no 01, Q2 ou 03 - praticamente sumiram, porque
o 01 representa quase que a mesma coisa que o 09.
Conseqüentemente, temos uma compressão da tabela de
vencimento dos servidores, acabando com as diferenciações
que existiam e que representavam estímulos por tempo de
serviço e por competência de trabalho realizado por esses
servidores.
Queremos, uma vez mais, registrar a necessidade de
discussão profunda com o Governo do Estado. E preciso
discutir a reestruturação da Secretaria da Fazenda, a fim de
aumentar a arrecadação, pois não podemos mais conviver com
essa sonegação brutal que ocorre em Minas Gerais. Se houver
fiscalização mais rígida, certamente, haverá crescimento da
nossa receita. No entanto, é preciso recuperar os quadros da
Secretaria da Fazenda, principalmente da Fiscalização e da
Tributação, para que possamos ter aumento da receita. Ai,
sim, teremos condições de atender, cada vez mais, os
servidores do nosso Estado. Ao mesmo tempo, as negociações a
respeito do alongamento do perfil da nossa divida darão
condições para se discutir um reajuste para os servidores.
O Governo do Estado quer votar, ainda no primeiro semestre,
o aumento das contribuições previdenciárias, que vão de 9%
até 12%. Entendemos que isso é mais um confisco do dinheiro
do trabalhador. Se ele não tem reajuste, como é Que o
Governador ainda quer aumentar a sua contribuição
previdenciária? Portanto, há necessidade de debate sério e
profundo sobre essas questões.
Gostaríamos de fazer um apelo á Mesa Diretora da Assembléia

Legislativa de Minas Gerais: não podemos continuar fazendo o
que temos feito com os servidores desta Casa. Há necessidade
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de discutirmos concretamente um reajuste salarial para os
mesmos. Estou há quasê seis anos nesta Assembléia e nunca vi
um arrocho tão grande nos salários dos nossos servidores,
que são extremamente competentes e sérios. Daqui a pouco.
estaremos perdendo esses funcionários que, evidentemente.
não suportando essa pressão salarial, irão optar por outras
atividades. Não podemos, de forma nenhuma, perder esse
pessoal altamente treinado e qualificado.
Portanto, gostariamos de fazer um apelo à Mesa Diretora
desta Casa, a fim de discutirmos objetivamente a questão
salarial dos nossos servidores. Dessa forma, podemos,
também, dizer ao Executivo que os servidores públicos do
nosso Estado merecem todo o nosso respeito, pois se não os
respeitarmos e valorizarmos, estaremos criando um poço entre
o Governo e o restante da sociedade mineira, porque não
teremos os elementos centrais do intercâmbio entre o Governo
e a sociedade, ou seja, os servidores públicos, que
desempenham muito bem suas funções, fazendo com que, de
fato, essa máquina funcione.
Para encerrar, quero dizer que é necessário aguardarmos o
retorno do Deputado Romeu Queiroz, Líder do Governo, para
que, de fato, possamos ter, ainda hoje, ou, no mais tardar
amanhã, a reunião com o Vice-Governador para se iniciar,
definitivamente, a discussão sobre o reajuste do
funcionalismo. Que ele saia o mais rápido possível, porque o
servidor e suas famílias estão necessitando não de esmolas
mas de reajuste digno para o trabalho que ele desenvolve com
competência e transparência. Muito obrigado-
0 Sr. Presidente - Em votação, o parecer. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitado. As Comissões de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira.
Parecer da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade
do Projeto de Lei no 440/95. do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, que torna obrigatória a exibição de
informações sobre o turismo mineiro nas telas de cinema do
Estado. O parecer conclui pela inconstitucionalidade do
projeto. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontra- (- Pausa.)
Aprovado. Arquive-se o projeto.
Parecer da Comissão de Justiça sobre a consi.t ucionalidade

do Projeto de Lei nQ 682/96. do Deputado Geraldo Nascimento,
que dispõe sobre a instalação e o uso de aparelho eliminador
de ar para líquidos em tubulação. O parecer conclui pela
inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, o parecer.
Para discuti-]o, com a palavra, o Deputado José Bonifácio.
O Deputado ,José Bonifácio - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, vez por outra tenho chamado a atenção da douta e
ilustre Consultoria desta Casa sobre o exame da
constitucionalidade dos projetos aqui apresentados pelos
Srs. Deputados. A competência da Consultoria - inegável e
até admirável - leva, às vezes, os membros da nossa douta
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Comissão de Justiça a incorrer em erros que não deveriam
acontecer.
E o caso presente, Sr. Presidente, do projeto do nobre

Deputado do PT, partido que tem trabalhado também pelo Poder
Legislativo, o qual vez ou outra eu represento em algumas
ações dentro e fora dele.
O projeto do Deputado Geraldo Nascimento é de uma

oportunidade exemplar e excelente, além de ser absolutamente
simples. Inconstitucional é não adotar esse projeto. Vou
explicar, e os senhores ficarão espantados com isso. O
cidadão reside em Barbacena, ou em Timóteo, e tem na sua
residência um hidrômetro da COPASA-MG. Vez por outra, o
hidrômetro é acionado como por um fantasma, porque a água
deixou de cair naquela residência, e o ar, então, provoca um
movimento no relógio, fazendo com que a conta chegue até a
aumentar.
o projeto do Deputado Geraldo Nascimento significa o quê?
Significa permitir que qualquer cidadão que tenha um
hidrômetro da CDPASA-MG coloque nele um aparelhinho que
impeça o relógio de rodar apenas pelo ar. Inconstitucional é
impedir que ele faça isso. E ele o fará obedecendo às normas
da COPASA-MG. Essa colocação será facultativa. Quem quiser
põe. O bobo que não quiser não põe.
Sr. Presidente, por isso precisamos ter cuidado com
pareceres como esse. E parecido com a instrução do meu
ilustre amigo Secretário de Administração, a quem não devo
criticar e nem de longe estou pensando nisso, mesmo porque
estamos estudando um projeto, de minha autoria, da mais alta
importância, e preciso, mais do que nunca, tratá-lo bem. Mas
sua instrução normativa é, como disse o meu amigo Deputado
Sebastião Navarro Vieira, querer igualar a água mineral, de
Poços de Caldas, por exemplo, com a água comum. Ele acha que
o Estado não pode diferenciar uma da outra. Então, no caso,
ele não deve comprar água. Deve baixar uma instrução para
comprar filtro. E muito mais fácil e mais barato.
Assim, Sr. Presidente, acho que o projeto do Deputado
Geraldo Nascimento, do PT, deve ser apoiado, e sua
inconstitucionalidade, derrubada pela Casa. Solicito à douta
Comissão de Justiça que, de hoje em diante, examine bem
esses casos, simples mas de grande importância. Estou
absolutamente a cavaleiro para defender o projeto, O
Deputado Geraldo Nascimento, apesar de ser um amigo
fraterno, é de corrente contrária à minha, ê do PT. Muito
obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitado. As Comissões de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Marcos Helênio,

em que solicita a retirada de tramitação do Requerimento ng
1.345/96, de sua autoria. Ciente. A Gerência-Geral de Apoio
às Comissões.
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Requerimento do Deputado Paulo Piau, em que solicita seja
atribuído regime de urgência á tramitação do Projeto de
Resolução no 782/96, da Comissão de Agropecuária. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-
se.
Requerimento do Deputado Paulo Piau, em que solicita seja o

Projeto de Resolução nQ 782/96 apreciado em reunião conjunta
das Comissões de Justiça, de Agropecuária e de Fiscalização
Financeira, ás quais foi distribuído. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
da presente reunião os Projetos de Lei nos 746 e 635/96,
389, 459 e 624/95, em virtude de sua apreciação na reunião
extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em lg turno, do Projeto de
Resolução no 773/96, da Mesa da Assembléia, que altera
dispositivos da Resolução ng 5.065. de 31/5/90. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do projeto com as Emendas
nos 1 a 3, que apresenta. Vem à Mesa requerimento do
Deputado Gilmar Machado, em que solicita a votação destacada
da Emenda ng 1. A Presidência defere o requerimento, em
conformidade com o inciso XVII do art. 244 do Regimento
Interno. Em votação, o projeto, salvo emendas e destaque. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nos 2 e 3, que
receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Em votação, a Emenda ng 1, destacada. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.
Está, portanto, aprovado, em l Q turno, o Projeto de
Resolução nQ 773/96 com as Emendas nos 2 e 3. A Mesa da
Assembléia.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Le ng 435/95. do
Deputado José Bonifácio, que autoriza a doação de área de
terreno ao Município de Barbacena. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo ng 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina por sua aprovação na forma do Substitutivo
ng 2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo no 2. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica prejudicado,
portanto, o Substitutivo ng 1. Está, portanto, aprovado, em
lQ turno, o Projeto de Lei no 435/95 na forma do
Substitutivo no 2. A Comissão de Fiscalização Financeira.
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Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei no 517/95, do
Deputado Miguel Martini, que dispõe sobre a instalação e o
funcionamento de unidades lavadoras de batatas no Estado e
dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n
1, que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina por sua
aprovação na forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão de
Justiça, com as Emendas nos 1 e 2, que apresenta. A Comissão
de Saúde e Ação Social opina por sua aprovação na forma do
Substitutivo no 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas
nos 1 e 2, da Comissão de Meio Ambiente. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação na forma do
Substitutivo nQ 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas
nos 1 e 2, da Comissão de Meio Ambiente, e as Emendas nos 3
e 4, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo nQ 1, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, as Emendas nos 1 a 4, que receberam parecer pela
aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado,
em lo turno, o Projeto de Lei no 517/95 na forma do
Substitutivo no 1. com as Emendas nos 1 a 4. A Comissão de
Fiscalização Financeira.
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei no 579/96. do
Deputado Alvaro Antônio, que institui entre os pescadores
amadores ou profissionais a figura do Amigo dos Rios. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto na forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta. A
Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Justiça. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o Substitutivo no 1. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa-)
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em lo turno, na forma do
Substitutivo nQ 1, o Projeto de Lei nQ 579/95. A Comissão de
Meio Ambiente.
Discussão, em lo turno, do Projeto de Lei nQ 691/96, do
Deputado Marcos Heênio, que dispõe sobre a obrigatoriedade
da publicação quadrimestral de relação a que se refere o
art. 44 da Lei Federal ng 8.078, de 11/9/90. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Defesa do Consumidor opina 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 Defesa do Consumidor.

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 9, às 9 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
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ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA lia REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA
Às quatorze horas e trinta minutos do dia dezoito de abril
de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Leonidio Bouças,
Arnaldo Penna, Ajalmar Silva e Marcos Helênio (substituindo
os dois últimos aos Deputados Simão Pedro Toledo e Anivaldo
Coelho, respectivamente, por indicação das Bancadas do PSDB
e do PT), membros da Comissão de Constituição e Justiça;
Miguel Martini, Geraldo Rezende, Marcos Helénio e Bilac
Pinto (substituindo este ao Deputado Clêuber Carneiro, por
indicação da Bancada do PFL), 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 lg Turno do Projeto de Lei nQ 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. 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. Logo apôs, informa que, nos termos
regimentais, os Deputados Leonidio Bouças e Miguel Martini
foram designados relatores do projeto mencionado pelas
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, respectivamente. Encerrada a Ia
Parte dos trabalhos, passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia. Com
a palavra, o Deputado Leonidio Bouças emite parecer mediante
o qual conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e
pela juridicidade do projeto com a Emenda ng 1. Colocado em
discussão e votação, é o parecer aprovado, com voto
contrário do Deputado Marcos Helênio. Prosseguindo, a
Presidência verifica a inexistência de "quorum" para dar
prosseguimento aos trabalhos. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 8 de maio de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo - Arnaldo
Penna - Bonifácio Mourão - Marcos Helênio - Gilmar Machado -
José Bonifácio.
ATA DA 39a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
Às 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 Ivo José, Ronaldo Vasconcellos,
Wilson Trópia e Antõnio Roberto, membros da Comissão
supracitada. Está presente também o Deputado José Henrique.
Havendo número regimental, o Presidente. Deputado ivo José,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Wilson
Trópia que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
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Presidência informa que a reunião se destina a debater, em
audiência pública, os problemas ambientais da bacia do rio
Doce e convida a tomar assento á mesa o Sr. José Carlos
Carvalho, Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável; o CeL PM Antônio Caetano de Almeida Júnior,
Diretor de Atividades Especializadas da PMMG e representante
do Cel. PM Nélson Fernando Cordeiro, Comandante-Gera) da
PMMG; o Major PM Edson Ribeiro, Comandante da Policia
Ambiental do Estado do Espirito Santo; a Sra. Dalva Vieira
Ringer, Coordenadora de Educação Ambiental do Estado do
Espirito Santo e representante do Sr Luiz Antônio Prado,
Secretário de Desenvolvimento Sustentável daquele Estado, e
o Sr. Daniel Pereira de Araújo, membros da Comissão do
Movimento Pró-Rio Doce- Prosseguindo, a Presidência passa a
fazer a leitura de carta enviada pelo Sr. Valdetaro Vitorino
Dias, de Coronel Fabriciano, que traz ao conhecimento desta
Comissão cópia de carta encaminhada ao Sr. José Carlos
Carvalho, referente ao Plano Diretor para o Pólo Regional do
Vale do Aço. D Deputado Antônio Roberto é solicitado a fazer
a leitura da seguinte correspondência: fax do Centro de
Defesa dos Direitos da Natureza - CDDN -, de Ipatinga,
encaminhando denúncia de agressão ao meio ambiente causada
pela construção, pela CENIBRA, de estrada entre as
localidades de Cocais da Estrela, no Município de Antônio
Dias, e Santana do Paraíso, no Município de Ipatinga; e o
Oficio ng 147/96, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
em resposta a oficio enviado por esta Comissão, em 6/3/96,
solicitando a arborização do Conjunto IAPI. Esgotada a Ia
Parte da reunião, passa-se á lê Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de proposições da Comissão. O Deputado
Ivo José passa a Presidência ao Deputado Wilscç Trópia e
apresenta requerimento em que solicita a realização de
audiência pública desta Comissão para tratar de assuntos
referentes á poluição causada pelo FRIGOBET, localizado em
Betim. Colocado em votação, é o requerimento aprovado D
Deputado Wilson Trôpia faz retornar a Presidência ao
Deputado Ivo José, que passa a palavra ao Deputado José
Henrique, autor do requerimento que deu origem a esta
audiência pública, para fazer suas considerações iniciais.
Em seguida, usa da palavra o Sr. Daniel Pereira de Araújo,
que faz esclarecimentos sobre a descida ecológica que se
realizará no período de 20/5/96 a 5/6/96, com o apoio de
diversas entidades e empresas, e exibe video que expõe a
situação do leito do citado rio. Com a palavra, o Secretário
José Carlos Carvalho acentua a importância estratégica e
geopolitica do rio Doce no cenário nacional e passa a
palavra aos técnicos do Governo Sebastião Virgilio, Diretor-
Geral do DRH-MG, e Paulo Maciel Júnior, Gerente da Divisão
de Estudos e Pesquisas e Planejamento Ambiental da FEAM,
para darem maiores esclarecimentos sobre o assunto em pauta.
Após os pronunciamentos de todos os convidados, a
Presidência registra a presença do Sr. Cláudio Moreira,
Vice-Presidente da Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária; das Sras. Wanda Lacerda, Superintendente de
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Turismo do Estado de Minas Gerais e representante do Sr.
Ademir Lucas Comes, Secretário de Esportes, Lazer e Turismo;
Helena Lúcia Menezes, pescuisadora do CETEC, e Anamarli
Alvarenga Raposo, da Diretoria de Desenvolvimento Curricular
da Secretaria da Educação; do Sr. Antônio Humberto S. de
Paula Mota, do IED; do Major PM Paulo Célio de Figueiredo,
da 1 Cia. de Policia Florestal da PMMG; dos Srs. Eri
Pimenta e Marco Antônio Fernandes, do Departamento de Meio
Ambiente da Prefeitura de Ipatinga; da Sra. lodete Broetto
do Couto, Assistente Legislativo da Comissão de Meio
Ambiente e Agricultura da Assembléia Legislativa do Espirito
Santo; dos Srs. Manoel Machado, do Grupo 5.0.5 Natureza, de
Vila Velha; Jonas Coelho e José Moreira Sobrinho, Prefeito
Municipal de Galiléia. Abertos os debates, usam da palavra
os parlamentares e os convidados, conforme consta nas notas
taquigráficas. Em seguida, o Presidente faz suas
considerações finais, agradece a presença dos convidados,
dos parlamentares e dos demais participantes desta audiência
pública, comunica aos membros da Comissão que amanhã, dia
25/4/96, ás 9h15min, haverá reunião conjunta deste órgão
técnico e da Comissão de Administração Pública, destinada a
apreciar o parecer sobre emenda ao Projeto de Lei np 727/96,
do Governador do Estado, que altera a estrutura da
Secretaria de Estado de Recursos Minerais, Hidricos e
Energéticos; determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 8 de maio de 1996.
Antônio Roberto, Presidente - Wilson Trôpia - Marcos

Helênio.
ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLITICA
ENERGÉTICA, HtDRICA E MINERARIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de
abril de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala
das Comissões os Deputados Alvaro Antônio, Anivaldo Coelho e
Bilac Pinto, 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, os avanços tecnológicos na
mineração, o conflito entre automação e robotização e a
necessidade de geração de postos de trabalho e solicita ao
Deputado Anivaldo Coelho que proceda á leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência anuncia a presença dos
seguintes convidados: Srs. Antônio Carlos Girodo, Professor
da Escola de Engenharia da UFMG; José Mendo Mizael de Souza,
Secretário-Executivo do Instituto Brasileiro de Mineração -
IBRAM -, e Lourival Araújo Andrade, Secretário-Executivo da
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Setor Mineral; a
seguir, convida-os a tomar assento á mesa. A Presidência
concede a palavra aos convidados para suas considerações
iniciais. Registra-se a presença dos Srs. Haroldo Carneiro,
representante da SEPLAN. e Celso Garcia, Diretor do Distrito
do DNPM. Abertos os debates, fazem uso da palavra os Srs.
Newton Litwinski, da SBG-MG; João César Pinheiro, da CNTSM;



252

João Grossi Sad. da GEOSOL Ltda. , e José Luciano Penido, da
SAMARCO, os quais fazem perguntas aos convidados; segue-se
amplo debate, conforme consta 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 subsidios prestados aos trabalhos desta Comissão,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária e para a extraordinária a se realizar dia 8/5/96,
ás 141h30min, para se debater, em audiência pública, a
harmonização na mineração; determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 8 de maio de 1996.
Anivaldo Coelho, Presidente - José Braga - Alberto Pinto

Coelho.
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI No 12.902
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e
quatro de abril de mil novecentos e noventa e seis,
comparecem na Sala das Comissões os Deoutados Antônio
Roberto, João Leite e Paulo Piau, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente '.ao
hoc", Deputado António Roberto, declara aberta a reunião e
esclarece que esta tema finalidade de eleger o Presidente,
o Vice-Presidente e programar os trabalhos. Em seguida,
determina sejam distribuidas as cédulas de votação e designa
para atuar como escrutinador o Deputado João Leite.
Recolhidas as cédulas e apurados os votos, é eleito
Presidente o Deputado António Roberto, com três votos, e
Vice-Presidente, o Deputado João Leite, com três votos.
Após, o Presidente 'ac1 hoc" empossa o Vice-Presidente
eleito, Deputado João Leite, a quem passa a direção dos
trabalhos. Dando prosseguimento, o Vice-Presidente eleito
empossa o Presidente eleito. Deputado António Roberto, que.
assumindo a Presidência, agradece a confiança nele
depositada e designa o Deputado Paulo Piau para relatar a
matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece o comparecimento dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião, a ser marcada
por meio de edital de convocação, determina a lavratu-a da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1996.
Antônio Roberto. Presidente - João Leite - Paulo Piau.

ATA DA 18a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e
cinco de abril de mil novecentos e noventa e seis,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Henrique,
Dilzon Melo, João Batista de Oliveira e Ivair Nogueira,
membros da Comissão supracitada. Registra-se, também, a
presença dos Deputados Anderson Adauto, Ajmar Silva, José
Braga, Djalma Diniz e Irani Barbosa. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado José Henrique, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Ivair Nogueira
que proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida
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e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O
Presidente informa aos parlamentares que a finalidade da
reunião é ouvir o Sr. Israel Pinheiro Filho, Secretário de
Transportes e Obras Públicas, que foi convidado a discorrer
a respeito do Programa Estadual de Privatização de Rodovias
e das opções propostas para a conclusão da via expressa que
liga Betim a Contagem e Belo Horizonte. Registra-se, também,
a presença dos Srs. Leomar Fagundes de Azevedo, Diretor de
Projetos do DER-MC; Paulo Mundim, Vereador á Câmara
Municipal d Betim, e Moacir Ferreira, assessor da
Secretaria o Transportes e Obras Públicas. Com  a palavra, o
Deputado Ivair Nogueira, autor do requerimento que motivou o
convite, tece considerações acerca do assunto. A seguir, O
Presidente passa a palavra ao Sr. Israel Pinheiro Filho, que
faz sua exposição. Concluída esta, o Presidente declara
abertos os debates. Nesta fase, fazem uso da palavra os
Deputados João Batista de Oliveira, Ivair Nogueira, Anderson
Adauto Ajalmar Silva, os quais formulam questões,
respondioas de plano pelo convidado, conforme consta nas
notas taquigráficas. A seguir, o Presidente agradece ao
Secretário a presença e os valiosos subsídios trazidos a
esta Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos Deputados,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 8 de maio de 1996.
José Henrique, Presidente - Dimas Rodrigues - Dilzon Melo -
José Maria Barros - Ivair Nogueira.
ATA DA 9a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dois de maio
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados João Leite, Antônio Roberto e
Péricles Ferreira (substituindo este ao Deputado Hely
Tarquinio, por indicação da Liderança do PSDB), membros da
referida Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Rêmolo Aloise, lg-Secretário desta Assembléia. Arnaldo
Penna, Ajalmar Silva e Elbe Brandão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado João Leite, 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. O
Presidente esclarece Que a reunião tem por finalidade
discutir o Projeto de Lei flQ 278/95, de sua autoria, que
define medidas para o combate ao tabagismo no Estado, com os
membros da Comissão de Defesa Nacional da Câmara dos
Deputados. A Presidência registra a presença dos Srs. Elias
Murad, Presidente da Comissão de Defesa Nacional; Anthero
Drummond Júnior, Superintendente de Epidemiologia da
Secretaria da Saúde; e Silvina Maria de Aquino Resende,
Presidente do Comitê Coordenador do Controle do Tabagismo no
Brasil, Capitulo Sergipe, e os convida para tomarem assento
à mesa. O Deputado João Leite tece comentários acerca do
tema em pauta e, logo após, os Srs. Elias Murad e Anthero
Drummond Júnior, nessa ordem, discorrem sobre o tabagismo e
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suas conseqüências, a faixa etária em que se registra o
maior o consumo e o poder da propaganda e respondem às
perguntas formuladas pelos parlamentares. A Presidência
registra, ainda, a presença da Sra. Lilian de Andrade
Sotega, Coordenadora do Programa de Combate ao Tabagismo no
Estado e informa que os assuntos ventilados na reunião se
encontram registrados nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece o
comparecimento dos Deputados e dos convidados, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos
Sala das Comissões, 8 de maio de 1996
João Leite, Presidente - José Braga - Arnaldo Penna -

Antônio Roberto.
ATA DA 31a 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 dois de maio de
mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Simão Pedro Toledo, Arnaldo Pemna,
Ivair Nogueira e Geraldo Rezende (substituindo este ao
Deputado Geraldo Santanna, por indicação da Liderança do
PMDB), membros da Comissão de Constituição e Justiça;
Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Marcos Helênio e Simão Pedro
Toledo (substituindo este á Deputada Elbe Brandão, por
indicação da Liderança do PSDB), membros da Comissão de
Administração Pública; Miguel Martini, Geraldo Rezende,
Marcos Helênio e Ajalmar Silva (substituindo este ao
Deputado Romeu Queiroz, por indicação da Liderança do P505),
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente.
Deputado Ajalmar Silva, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Simão Pedro Toledo que proceda á
leitura da ata da reunião anterior, q ue, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A seguir, a Presidência
informa que a presente reunião se destina a apreciar os
Pareceres para o lg Turno dos Projetos de Lei ngs 746/96,
que altera a estrutura orgânica da Secretaria de Estado da
Habitação e dá outras providências; e 747/96, que dispõe
sobre a reestruturação da Secretaria de Estado da Cultura e
dá outras providências, ambos do Governador do Estado.
Esclarece, ainda, que, de acordo com o lg do art. 135 do
Regimento Interno, os relatores foram anteriormente
designados. Passa-se, então, ao Projeto de Lei nQ 746/96. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Arnaldo Penna,
relator na Comissão de Constituição e Justiça. Este emite
parecer mediante o qual conclui pela aprovação da matéria
com a Emenda nQ 1, de sua autoria. Colocado em discussão e
votação, é aprovado o parecer. Relator na Comissão de
Administração Pública, o Deputado Ajalmar Silva procede à
leitura de seu parecer, mediante o qual conclui pela
aprovação da proposição com a Emenda nQ 1, da Comissão de
Constituição e Justiça. Discutido e votado, é aprovado o
parecer. Na ausência do relator anteriormente designado na
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a
Presidência redistribui a matéria ao Deputado Miguel
Martini; este emite parecer mediante o qual conclui pela
aprovação do projeto com a Emenda flQ 1, da Comissão de
Constituição e Justiça. Após discussão e votação, é aprovado
o parecer. O Presidente passa, logo após, ao Projeto de Lei
nQ 747/96. O Deputado Simão Pedro Toledo, relator na
Comissão de Constituição e Justiça, emite parecer mediante o
qual conclui pela aprovação da matéria com as Emendas ngs 1
e 2, que apresenta. Colocado em discussão e votação, é
aprovado o parecer. Estando ausente o relator anteriormente
designado na Comissão de Administração Pública, a
Presidência redistribui a matéria ao Deputado Arnaldo Penna.
Este emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação da
proposição com as Emendas ns 1 e 2, da Comissão de
Constituição e Justiça. Após discussão e votação, o parecer
é aprovado. O Deputado Miguel Martini, relator na Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, apresenta parecer
mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei n
747/96, com as Emendas ngs 1 e 2, da Comissão de
Constituição e Justiça. Discutido e votado, é o parecer
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião conjunta destas Comissões, a
se realizar terça-feira, dia 7/5/96, às 14h30min, com a
finalidade de se apreciar o Projeto de Lei np 729/96;
determina a lavratura na ata e encerra os trabalhos.
Saia das Comissões, 8 de maio de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças - Arnaldo
Penna - Miguel Martini - Bonifácio Mourão - Gilmar Machado -
Marcos Helênio - Simão Pedro Toledo-

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÜES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 610/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Arnaldo Penna, o projeto de lei em
pauta objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária São Vicente de Paula de Catas Altas da Noruega,
com sede no Município de Catas Altas da Noruega.
Publicada em 7/12/95, 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, a fim de que se
emita parecer para o lQ turno de deliberação conclusiva, em
cumprimentó das normas regimentais.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar visa a auxiliar e

orientar as famílias dos bairros e da zona rural de Catas
Altas da Noruega, prestando-lhes serviços diversos.
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Por contribuir para melhorar as condições de vida de seus
assistidos, merece a instituição ser declarada de utilidade
pública.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei ng 610/95 em lQ turno, na forma original.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1996.
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 692/96

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

A proposição em referência, de autoria do Deputado Marcos
Relênio, institui a Semana de Defesa do Consumidor na rede
estadual de ensino.
Publicada em 15/3/96, a matéria foi apreciada,

preliminarmente, pela Comissão de Constituição e Justiça,
que não encontrou nela nada que pudesse impedir a sua
tramitação.
Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber

parecer de mérito.
Fundamentação

O que o projeto de lei em estudo pretende é que a escola
pública inclua em seu calendário uma semana dedicada ao
aprofundamento, por meio de debates, trabalhos escolares,
feiras, festivais ou outras formas, da consciência da
comunidade escolar sobre os direitos do consumidor.
Idéia de interesse educacional evidente, vem ao encontro de

uma exigência da sociedade com relação ao conhecimento dos
direitos do cidadão no que respeita a sua condição de
consumidor.
E o que nos leva a ser favoráveis ao projeto.

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

692/96, em sua forma original.
Sala das Comissões, 8 de maio de 1996.
Anderson Adauto, relator.

PARECER PARA O to TURNO DO PROJETO DE LEI
No 710/96

Comissão de Meio Ambiente
Relatório

De autoria do Deputado Marcos Helênio, o projeto de lei em
tela dispõe sobre a publicação de relação dos devedores de
multas por poluição e degradação ambiental.
Foi o projeto distribuido, para exame preliminar, à

Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda
ng 1, por ela apresentada. Cabe, agora, a esta Comissão
emitir parecer quanto ao mérito da proposição.

Fundamentação
A proposição objetiva obrigar o Poder Executivo a publicar

no órgão oficial da imprensa, anualmente, no dia 5 de junho.
Dia Mundial do Meio Ambiente, relação contendo os nomes dos
estabelecimentos comerciais e industriais que tenham sido
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multados por poluição ou degradação ambiental. A lista
deverá trazer, também, os respectivos valores atualizados
das multas aplicadas nos 12 meses anteriores à referida
data.
Na Comissão de Constituição e Justiça, a matéria recebeu um
reparo, por meio da Emenda nQ 1. segundo a qual considerar-
se-á apenas a multa aplicada após decisão administrativa
definitiva -
O uso da publicidade, dessa forma, realça, junto à opinião
pública, o repúdio aos atos de degradação ambiental. A
medida reveste-se, assim, de um caráter complementar a
outros instrumentos da ação do poder público, tais como a
fiscalização e a educação ambiental, usados para prevenir e
coibir atos danosos ao meio ambiente.
A iniciativa poderá ser útil no processo de conscientização
pública e contribuir para a mudança de comportamento
daquelas empresas que ainda não põem em prática o respeito à
preservação do equilibrio ambiental.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei no 710/96 com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão
de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 8 de maio de 1996.
Antônio Roberto, Presidente - Wilson Trópia, relator -

Marcos Helênio.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 721/95
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela
objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro da Sagrada Família - ACOBASF -, com
sede no Município de Belo Horizonte.
Após publicada, a proposição foi examinada preliminarmente,
nos termos regimentais, pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, apresentando a Emenda nq
1.
Compete agora a esta Comissão, regimentalmente, deliberar

conclusivamente sobre a matéria no lo turno.
Fundamentação

A Associação em tela congrega moradores em busca de
soluções para os problemas locais, estimulando o convívio
comunitário e o intercâmbio com entidades congêneres.
Em vista do trabalho que desenvolve na comunidade, é justo
e meritório o titulo declaratõrio de utilidade pública que
lhe está sendo atribuido.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n
721/96 no 10 turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 7 de maio de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA 0 lo TURNO DO PROJETO DE LEI
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NO 730/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o projeto

de lei em tela tem por escopo declarar de utilidade pública
a Sociedade Brasileira de Assistência Social - SOBRAS -, com
sede no Município de Belo Horizonte.
A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma proposta.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para ser objeto de
deliberação conclusiva, nos termos do art 104. 1, 'a, do
Regimento Inferno.

Fundamentação
De acordo com seu estatuto, a SOBRAS foi criada com a

finalidade de prestar serviços assistenciais, especialmente
aos menores carentes, nos campos da saúde, da educação, da
cultura e do lazer.
Em vista do caráter filantrópico das atividades

desenvolvidas pela Sociedade, consideramos justa e oportuna
a outorga do pretendido titulo declaratôrio de utilidade
pública.

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

no 730/96 no lo turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1996-
Jorge Hannas, relator.

 

 -
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

NO 782/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de resolução em epigrafe, da Comissão de

Agropecuária e Política Rural, tem por escopo aprovar, em
conformidade com o disposto no art. 62. inciso XXXIV, da
Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que
menciona.
Nesta fase dos trabalhos, compete a esta Comissão, nos

termos regimentais, proceder ao exame preliminar da matéria
sob os aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Fundamentação
A Carta mineira, em seu art. 62, inciso XXXIV, confere á

Assembléia Legislativa a competência privativa de aprovar,
previamente, a alienação ou concessão de terra pública,
ressalvado o disposto em seu art. 247, § 3g.
Importa esclarecer que a ressalva refere-se á alienação ou

concessão de terra pública previstas no plano de reforma
agrária estadual, aprovado em lei, assim como à concessão
gratuita de domínio de área devoluta rural não superior a
5Oha a quem, não sendo proprietário de imóvel rural ou
urbano, a possua como sua, por 5 anos ininterruptos, sem
oposição, tenha nela moradia e a tenha tornado produtiva.
Examinados os autos dos processos administrativos que dizem
respeito ao projeto, constatamos que todos foram
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corretamente instruidos e não se enquadram nas ressalvas
anteriormente mencionadas.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
782/96 na forma apresentada.
Sala das Comissões. 7 de maio de 1996-
Geraldo Santanna, Presidente e relator - Elbe Brandão -
Durval Angelo - Ivair Nogueira - Simão Pedro Toledo

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No- 656/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto
em tela visa declarar de utilidade pública a entidade Gota
de Leite Sinhá Junqueira Lemos, com sede no Município de
Poços de Caldas.
Aprovado o projeto no lg turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2g
turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A referida instituição proporciona assistência social a

carentes, especificamente a crianças, adolescentes, idosos e
deficientes físicos.
Esse trabalho, de grande alcance social, merece o apoio

desta Casa.
Conclusão

Emface do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 656/95 no 2Q turno, na forma original
Sala das Comissões. 7 de maio de 1996.
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 689/96

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o Projeto de Lei ng
689/96 visa a 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.
Aprovado o projeto em lQ turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2p
turno, nos termos do art. 104, 1, 'a', do Regimento Interno.

Fundamentação
Reiterando o posicionamento anterior desta Comissão,
reconhecemos a pertinência de se dar a denominação
pretendida, tendo em vista os relevantes trabalhos
realizados no Estado pelo engenheiro Rúbio 0-':iz Von
Bentzeen Rodrigues.

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

Lei no 689/96 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 9 de maio de 1996.
Carlos Murta, relator,

PARECER PARA 0 Zo TURNO DO PROJETO DE LEI
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No 1.041192
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em tela

tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar imóvel
ao Municipio de Matipó.
No lg turno, foi o projeto aprovado na forma do

Substitutivo ng 1.
Agora, volta a matéria a esta Comissão, a fim de ser
examinada no 2o turno. Apresentamos em anexo a redação do
vencido, que integra este parecer.

Fundamentação
A proposição em apreço visa a autorizar o Executivo a doar
um terreno, com aproximadamente 171m2 de área, situado em
Matipá.
Ele será desmembrado de um terreno que outrora fora doado

por aquela municipalidade ao Estado. Assim, o imóvel estará,
na verdade, retornando ao seu proprietário original, não
havendo, sob este prisma, perda patrimonial para o Estado.
Conformenos manifestamos anteriormente, o imóvel
continuará integrando o patrimônio público, sendo, apenas.
transferido da esfera estadual para a municipal.
Observamos também que a matéria, por tratar de doação de
imóvel, não implica despesas para os cofres públicos nem
repercussão no orçamento do Estado.
Finalmente, ressaltamos que o projetoreveste-se de
relevante fim social e subordina-se á existência de
interesse público devidamente justificado, pois o imóvel
será destinado á construção de prédio para funcionamento de
vaca mecânica e de padaria, que servirão para o preparo de
alimentos destinados à população carente e, em especial, ás
creches, às escolas e aos bóias-frias.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2Q turno.
do Projeto de Lei nQ 1.041/92 na forma do vencido no l
turno.
Sala das Comissões, 9 de maio de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Marcos Helênio - Simão Pedro Toledo.
Redação do Vencido no lg Turno

PROJETO DE LEI No 1,041/92
Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Matipô
imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao

Município de Matipô um imóvel constituído de um terreno com
171,60m2 (cento e setenta e um vírgula sessenta metros
quadrados) de área, situado nesse município, na esquina das
Ruas Dr. Salvador Sabino e Miguel Monteiro, com dimensões
respectivas de 22,00n (vinte e dois metros) e 7,80m (sete
metros e oitenta centímetros), a ser desmembrado do imóvel
havido por escritura de doação do Estado de Minas Gerais
pelo Município de Matipó, registrada sob o nQ R-1-811, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Abre-Campo
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Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se
à construção de prédio para instalação de uma vaca mecãnica
e de uma padaria, que servirão ao preparo de alimentos
destinados à população carente.
Art. 2g - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao
patrimônio do Estado se, findo o prazo de 3 (três) anos, não
lhe houver sido dada a destinação prevista no artigo
anterior.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação-
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER DE REDAÇÃO FflL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No

15/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar ng 16/96, de autoria do
Governador do Estado, que dá nova redação à Seção V da Lei
Complementar ng 26, de 14/1/93, 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 ternos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 15196
Dá nova redação à Seção V da Lei Complementar ng 26, de 14

de janeiro de 1993.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - A Seção V da Lei Complementar ng 26, de 14 de

janeiro de 1993, que dispõe sobre normas gerais relativas ao
planejamento e à execução de funções públicas de interesse
comum a cargo da região metropolitana, sobre as atribuições,
a organização e o funcionamento da Assembléia Metropolitana
de Belo Horizonte e dá outras providências, passa a vigorar
com a seguinte redação; -

"SEÇÃO V
Dos Encargos e Deveres do Estado

Art. 19 - O assessoramento para o planejamento, a
organização, a coordenação e o controle das atividades a
cargo do Estado relativas às funções públicas de interesse
comum da região metropolitana será prestado pela Secretaria
de Estado do Planejamento e Coordenação Geral e pela
Fundação João Pinheiro.".
Art. 2g - As atribuições da Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral e da Fundação João
Pinheiro, no desempenho das funções relacionadas no art. 1Q
desta lei, serão definidas em lei ordinária-
Art. 3g - Fica revogado o art. 20 da Lei Complementar ng
26, de 14 de janeiro de 1993-
Art. 4g - Esta lei complementar entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. Sg - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1996.
Bonifácio Mourão, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Sebastião Helvécio.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 486/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 466/96, do Deputado Gil Pereira, que
proíbe a venda de cigarro e bebida alcoólica nas escolas
públicas de lg e 2g graus da rede estadual de ensino e nas
conveniadas, foi aprovado no 2Q turno, na forma do vencido
no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos ternos 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 486/95
Proíbe a venda de cigarro e bebida alcoólica nas escolas
públicas de lg e 2g graus da rede estadual de ensino e nas
conven i adas -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica proibida a venda de cigarro e bebida
alcoólica nas escolas públicas de lQ e 2Q graus da rede
estadual de ensino e nas conveniadas.
Parágrafo único - Inclui-se no disposto neste artigo a
proibição da venda durante festa realizada nas dependências
das escolas, qualquer que seja o promotor do evento.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1996.
Bonifácio Mourão, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Sebastião Helvécio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Np 1.251/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Por meio do requerimento em tela, pretende o Deputado Paulo
Piau seja encaminhado oficio ao Secretário de Estado da
Fazenda para que realize gestões junto ao Conselho Nacional
de Política Fazendária - CONFAZ - para a isenção do ICMS de
energia elétrica em projetos de irrigação.
Publicado em 18/4/96, foi o requerimento encaminhado para

deliberação desta Comissão, nos ternos do art. 104, inciso
III, do Regimento Interno.

Fundamentação
Por torça do disposto no art. 155, XII, "g O , da
Constituição Federal, as isenções e demais benefícios
fiscais do ICMS são concedidos e revogados por meio de
celebração de convénios interestaduais no âmbito do CONFAZ,
na forma prevista na Lei Complementar nQ 24, de 1975,
recepcionada pelo ordenamento constitucional vigente, nos
ternos do art. 38, 4 4p, do ADCT-CF.
Após celebrado o convénio, o Estado implementa o beneficio
fiscal por meio de decreto ou resolução da Secretaria da
Fazenda, com previsão, inclusive, do impacto da perda de
receita tributária no orçamento.
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A isenção ora pretendida significará, de um lado, perda de
receita, embora perfeitamente absorvida, uma vez que
setorizada apenas sobre a energia elétrica dos projetos de
irrigação. Em contrapartida, resultará em geração de mais
divisas pela agricultura mineira em face do incremento da
atividade produtiva, porquanto as áreas agricultáveis
tenderão a se expandir.
Conforme consta na justificação apresentada pelo autor, se
reportando a dados da Federação da Agricultura do Estado de
Minas Gerais - FAEMG -, o recolhimento de ICMS sobre a
energia elétrica destinada à irrigação representa apenas
0,69% do total da receita gerada no Estado pelo ICMS cobrado
das operações com energia elétrica.
Dai, se a isenção, por um lado, significará perda de
receita anual estimada em R$2.500.000.000,00, por outro
provocará o aumento da atividade produtiva em 18.000.514ha
nos próximos cinco anos, significando recolhimento de cerca
de R$24.000.000.00 do ICMS que incidirá na comercialização
dessa nova produção agricola, estimulada pela não-taxação da
energia elétrica utilizada para irrigação.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Requerimento nQ 1.251/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 9 de maio de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 11 DE MAIO DE 1996

ATAS

ATA DA 1475 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 9 DE MAIO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús
e Maria José Haueisen

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Projeto de
Lei nQ 801/96 - Requerimentos ns 1.387 a 1.394/96 -
Requerimento do Deputado Dimas Rodrigues - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Wanderley Avila e Maria Olivia -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Gilmar Machado,
Anivaldo Coelho, Paulo Schettino e João Leite - 2? PARTE
(ORDEM DO DIA): la Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de
Comunicações Apresentadas - Discussão e Votação de
Pareceres: Pareceres da Comissão de Justiça sobre os
Projetos de Lei flQS 443, 460 e 470/95; aprovação -
Requerimentos: Requerimento do Deputado Dimas Rodrigues;
aprovação - 2? Fase: Palavras da Sra Presidente - Discussão
e Votação de Proposições: Votação, em lQ turno, do Projeto
de Lei ng 252/95; requerimento do Deputado Sebastião
Helvécio; aprovação do requerimento - Discussão, em lQ
turno, do Projeto de Lei no 63/95; apresentação do
Substitutivo ng 3; encerramento da discussão; encaminhamento
do projeto e do substitutivo à Comissão de Administração
Pública - Discussão, em lo turno, do Projeto de Lei n
626/95; apresentação das Emendas ngs 2 e 3; encerramento da
discussão; encaminhamento do projeto e das emendas à
Comissão de Administração Pública - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Paulo Pettersen - Maria José Haueisen -
Ibrahin Jacob - Emano Batista - Antônio Júlio - Ailton
Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior - Almir
Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho
- Antônio Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos
Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Elbe Brandão - Elmo Braz
- Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José -
Jairo Ataide - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José
Braga - José Henrique - José Maria Barros - Keniil Kumaira -
Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves -
Marcos Helênio - Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Schettino - Péricles
Ferreira - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho
Zeitune - Wilson Trôpia.

ABERTURA
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O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Ás 141-i15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-Secretária, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior-

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- A Deputada Maria José Haueisen, 2a-Secretária, procede á
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 801196

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do
Bairro Niterói, com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro Niterói, com sede no Município de
Bet i m.
Art. 2c - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Reuniões, de de 1996.
Ivair Nogueira
Justificação: Fundada em 7/4/88, em Betim, a Associação
Comunitária do Bairro Niterói vem, inegavelmente, dando
provas da sua importância pelos benefícios que presta.
Promove a melhoria das condições de vida dessa comunidade
por meio de cursos, campanhas e mutirões. como também pela
criação de novas unidades de trabalho, creches e escolas.
A obra desenvolvida por essa instituição vem mudando

positiva e significativamente o quadro, de luta e desolação,
em que vivem os moradores do Bairro Niterói.
A par dessas considerações, é mister seja a referida
Associação dec.z.r'ada de utilidade pública, em vista dos
relevantes serviços prestados â comunidade-
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1. do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
No 1.387/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçónica Deus, Humanidade e Luz, localizada nesta Capital,
por seus 100 anos de existência.
NQ 1.388/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Aurora Mineira, localizada no Município de Caldas,
por seus 100 anos de existência.
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Ng 1.389/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Brasil Central, localizada no Município de
Araguari, por seus 67 anos de existência.
No 1.390/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Capitão Enéas, localizada no Município de Francisco
Sã, por seus 21 aros de existência.
Ng 1.391/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Mestres do Monte, localizada no Município de Santo
Antônio do Monte, por seus 27 anos de existência. (-
Distribuidos à Comissão de Educação.)
No 1.392/96, do Deputado Dilzon Meio, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Presidente do
IPSEMG com vistas à terceirização dos serviços médicos e
odontológicos prestados por aquele Instituto no Estado. (- A
Comissão de Saúde e Ação Social.)
No 1.393/96, da Comissão de Educação, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário de Administração com vistas à
prestação de informações sobre o não-atendimento e o não-
pagamento de pedidos de aposentadoria, qüinqüênio e férias-
prêmio de funcionários públicos- (- A Mesa da Assembléia.)
Ng 1.394/96, do Deputado Dilzon Meio, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
liberação de recursos para a conclusãodas obras no
aeroporto municipal de Lambari. (- A Comissão de
Administração Pública.)
- E, também, encaminhado à Mesa requerimento do Deputado
Dimas Rodrigues--

COMLJNI CAÇOES
- São, também, encaminhadas à Mesa comunicações dos

Deputados Wanderley Ávila e Maria Olivia.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar
Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, presentes à Assembléia Legislativa e que
nos ouvem, não era nosso objetivo utilizar esta tribuna
hoje, porque estamos realizando um seminário sobre o projeto
de educação que o PT tem para a sociedade, que é um
contraponto, uma proposta diferente da Proposta de Emenda à
Constituição ng 233/95. do Presidente da República, que
altera vários dispositivos da Constituição, o que, dentro da
nossa avaliação, vai fazer com que haja uma queda na
qualidade do ensino e, ao mesmo tempo, ferirá o principio da
autonomia da universidade, além de outros aspectos.
Mas o que nos fez ocupar esta tribuna nesta tarde é que
fomos surpreendidos com o Projeto de Lei nQ 787/96, de S.
Exa. , o Governador do Estado, publicado hoje, no "Minas
Gerais", na página 4 do "Diário do Executivo", no 'Diário do
Legislativo' e nas "Publicações de Terceiros'. No projeto, o
Governador pede autorização para realizar transação com a
Companhia Paraibuna de Metais, mas isso nada mais é do que
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conceder isenção fiscal, no valor de R$75.000.000,00, para a
empresa, com sede no Município de Juiz de Fora. Entendemos
que o Governo, mais uma vez, vai premiar os sonegadores,
pessoas que não pagam seus impostos. Uma empresa será
privilegiada, e as outras virão para a Assembléia
Legislativa e para cima do Governo, pedindo que o mesmo
privilégio seja estendido às demais.
Por que sã a Paraibuna terá o privilégio de ganhar a
isenção e o beneficio do Estado? O Governo diz que não tem
recursos para conceder reajuste de salário aos servidores,
mas tem recursos para colocar dinheiro no bolso das grandes
empresas, das empresas irresponsáveis, que não pagam seus
impostos. Nós, da Bancada do PT, não podemos concordar com
isso, e queremos deixar registrada a nossa indignação,
porque são R$75.000.000,00 que o Governo do Estado está
retirando do povo para colocar na mão dessa empresa. Num
momento em que deveríamos estar dando o exemplo de aumento
de arrecadação e de um controle mais rigido. S.Exa. , o
Governador do Estado, faz exatamente o caminho inverso: pede
sacrifício ao povo e aos servidores, mas concede isenção e
benefícios às grandes empresas e, em especial, a esta já
citada.
Em breve, virá outro projeto a esta Casa, para conceder
mais isenção e benefícios, como ocorreu agora. Entendemos
que é importante virem empresas para o Estado, mas não à
custa do suor e do sacrifício do povo. Se, com os
R$75.000.000.00, o Governo do Estado desse aos servidores
esse misero reajuste de 12%, que o Presidente da República
concedeu ao salário mínimo, daria para pagar a folha durante
dois meses, e ainda sobrariam R$3.000.000.00.
Essas são as contas. Quero ver os Lideres do Governo

falarem sobre isso. Vamos debater. Onde está o dinheiro para
o reajuste? Está aqui, nessas isenções e sonegações, que é
para onde está indo o dinheiro que deveria estar no bolso
dos servidores públicos, para que tivessem uma vida melhor
com seus familiares. O dinheiro que está faltando para as
estradas e postos de saúde é esse que está indo para as
grandes empresas.
Fernando Henrique Cardoso, em nível nacional, está
concedendo recursos para os banqueiros. Vai conceder
R$l.000.000.000.00 para resolver o problema da reforma
agrária; concedeu, só para o Banco Nacional, mais de
R$3.000.000.000,00. e, para o Banco Econômico, mais de
R$4.000.000.000,00. Mas para projetos concretos e sérios,
que resolvam a questão da terra, concedem poucos recursos. A
saúde precisa de apenas R$6.000.000.000.00 para melhorar o
atendimento à população, que morre nas filas, que tem que
levantar de madrugada para conseguir um atendimento
precário. Para isso não tem dinheiro, mas para os
banqueiros, tem.
O Governo de Minas faz a mesma coisa. Faltam recursos em
várias áreas, mas não faltam recursos para as empresas e
para os grandes empresários. Qual é a lógica disso? Depois
vêm com o discurso de que esse é o governo social-democrata,
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essa é a social-democracia, aqui está a social-democracia!
Digo aos Lideres do Governo e do P503: essa é a política que
vocês querem para o Estado, mas não é a política que nós
queremos. Queremos um tratamento adequado, uma política
industria], queremos incentivos, sim, mas que não venham
penalizar os cofres públicos, os servidores e os
investimentos de que o Estado precisa. Quando lemos os
jornais, pela manhã, e vemos projetos como esse, não podemos
concordar. Por que só a Paraibuna? E as outras?
No inicio do ano, o Governo fez pr3paganda, dizendo que
iria enfrentar a sonegação, que iria oega' as empresas que
não pagam, e pediu a falência de algumas delas. Por quê?
Porque disse que queria melhorar a receita e a arrecadação
em Minas. Mas, menos de dois meses depois, vemos qual é a
política e o que, realmente, esse Governo está querendo.
Queremos registrar, aqui, a indignação e a insatisfação da
Bancada do PT diante de um projeto dessa natureza. Estaremos
ocupando novamente a tribuna durante a tramitação desse
projeto. Vamos ás comissões, vamos discutir e mostrar que o
Governo não consegue dar reajuste ao funcionalismo porque
tem de atender aos grandes empresários prioritariamente.
Esses empresários são péssimos para o Estado; sonegam
impostos, o que o próprio Governo reconhece. Trata-se de
priorizar, privilegiar aqueles que estão sonegando, aqueles
Que estão tratando mal o Estado, e o Governo continua
beneficiando essas pessoas. Por que será? Essa é uma
pergunta que fica sem resposta. Caso o Governo usasse esse
dinheiro para conceder os 12% a todos os servidores do
Estado durante dois meses, ainda sobrariam R$3.000.000,00.
Esse dinheiro daria para cobrir todos os gastos com horas
extras durante todo o ano de 1996- Esse é o dinheiro que o
Governo está colocando nas mãos da Paraibuna, em detrimento
do povo de Minas Gerais.
Essas eram as considerações que gostaríamos de fazer. Não
podemos continuar a presenciar a incoerência desse Governo
social-democrata, que nada tem de social. O que o Governo
defende é a melhoria da condição dos grandes empresários,
dos grandes banqueiros, mas não se preocupa com as famílias
de nossos servidores, que se encontram, há mais de um ano,
sem reajuste de seus salários. O Governo não se importa com
o fato de os servidores se encontrarem em situação difícil,
mas a Paraibuna tem dificuldades financeiras que precisam
ser sanadas. O Governo não pode ajudar aquele que não pode
pagar a conta de água ou de luz, nem comprar o pão para os
seus filhos. E, isso, porque o Governo precisa de dinheiro
para atender às necessidades dos banqueiros, das empresas.
Essa é a proposta do PSDB, a qual vamos mostrar ao povo de
Minas. Podem nos derrotar no voto, mas não poderão calar
nossa voz, pois vamos continuar denunciando essas
incoerências ao povo de Minas Gerais. Muito obrigado-
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado anivaldo

Coelho.
O Deputado Anivaldo Coelho - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, público assistente, imprensa, ocupamos esta
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tribuna para falar sobre o Fórum de Cidadãos do Setor
Mineral, que se está reunindo toda semana nesta Assembléia,
com o objetivo de criar uma verdadeira política mineral para
o nosso Estado.
Passamos a ler um documento enviado aos geólogos e

engenheiros de minas, cidadãos do Setor Mineral de Minas
Gerais. (- Lê:)
"No dia 15 de fevereiro, 45 lideranças do Setor Mineral de

Minas Gerais reuniram-se com o objetivo de discutir a
situação da mineração em nosso Estado.
O motivo primeiro que nos aglutinou foram as declarações do

Vice-Governador, Walfrido dos Mares Guia, sobre a COMIG e a
"inexistência de diretrizes políticas para a mineração",
segundo ele próprio caracterizou. Outros temas correlatos,
como 'Globalização e Disputa Internacional de Mercado';
'Ação dos Organismos Públicos'; 'Política Ambienta]'; 'Saúde
e Segurança do Trabalhador'; 'Novas Tecnologias e Postos de
Trabalho': 'Mineração e Comunidade', entre outros, vieram á
tona, como não poderia deixar de ser.
Após debates, a situação da política mineraria foi a
temática que unificou as lideranças rumo à proposta de
realizarmos Audiência Pública objetivando a elaboração das
Diretrizes da Política Mineral do Estado.
A partir dai, instalou-se o Fórum dos Cidadãos do Setor

Mineral do Estado, que debateu e aprovou, inicialmente, dez
temas a serem abordados. O Fórum enviou à Comissão de
Política Energética, Hídrica e Minerâria da Assembléia
Legislativa, através de seu Presidente, Deputado Alvaro
Antônio, e deste Deputado, membro da Comissão, presentes no
Fórum, que aprovou a proposição de realizar a Audiência
Pública com os temas sugeridos.
O Ciclo de Debates - Audiência Pública teve inicio em
3/4/96, com o tema 'O Papel do DNPM no Estado de Minas
Gerais e suas Relações com os Sistemas Estaduais de Geologia
e Mineração'. Os debates continuaram em 10/4/96 com o tema
'A Geologia no Desenvolvimento Sócio-Econômico do Estado'.
Na semana seguinte, aconteceu o tema: 'Avanços Tecnológicos
na Mineração - O Conflito Automação-Robotização e a
Necessidade de Geração de Postos de Trabalho'. Ontem,
tivemos: 'Projetos de Produção Mineral - Aspectos
Tributários - Financiamento e Ações-Fomento ao Capital
Acionário'. Na próxima semana, teremos: 'Harmonização na
Mineração - Meio Ambiente e as Condições de Vida nos
Municipios Mineradores. O 'Sistema Estadual de Geologia e
Mineração - O Papel dos Agentes e Ssidios para Formulação
de um Sistema Gerenciador da Politca Minerária do Estado'
será tema do dia 22 de maio; 'Novos Investimentos e Novos
Empregos - Perspectivas de Crescimento da Produção e do
Consumo de Bens Minerais no Brasil'. Outro tema será: 'O
Mercado e as Condições de Trabalho na Geologia e na
Mineração - Enfoques Sócio-Econõmicos' . E outro: 'O Ensino e
a Pesquisa na Geologia e na Mineração - Diagnóstico e
Perspectivas'. Subsídios para a Elaboração da Lei da
Política Minerária do Estado' será o último tema.
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Apôs esta seqüência de debates, que não têm todas as datas
e expositores definidos, o Fórum tem proposta, para o 2
semestre de 1996, de realização do seminário estadual Minas
de Minas, que objetiva, além de participar da conclusão de
todo o processo de debates, a participação direta na
deliberação das Diretrizes da Política Minerária, segundo
desejo dos representantes da sociedade, em especial do setor
mineral
Posto isso, vimos por intermédio deste comunicar a todos os

Deputados que, todas as quartas-feiras, está acontecendo
esse ciclo de debates. Ontem, tivemos a presença do. Dr.
Otávio Elisio, que afirmou ser preocupação do Estado o setor
mineral.
Queremos agradecer, em especial, a algumas pessoas que têm
participado, toda semana: Newton Litwinski (SBG); João César
de Freitas Pinheiro (CNÍSM - CUT); Jorge Raggi
(Geoeconômica); Grossi Sad, Euripedes e Gramani (GEOSOL);
Fábio Lúcio Martins (CONAGE); José Cláudio Junqueira (FEAM);
Ernesto Von Sperling (CPRM); Pedro Garcia (Assessor da
Assembléia, empenhado nesse seminário); Maria José Salum
(UFMG); Antônio Carlos Pedrosa (IGC-UFMG); Manoel Atayde
(Presidente do CNTSMCUT); Gilvam Brunetti (Presidente do
SINGEO); José Luciano Penido (IBRAM); José Mauricio Neto
(Sindiextra / FIEMG); Luiz Felipe Quaresma (DNPM); Shelley
Carneiro (IBRAM / FIEMG); Maria Dalce Ricas (AMDA); e o
Presidente da Comissão, Deputado Alvaro Antônio, que tem
dado todo o apoio, inclusive já com duas audiências marcadas
com o Governador Eduardo Azeredo. Já temos agendada para o
dia 17, às 17 horas, uma reunião com o Vice-Governador,
Walfrido dos Mares Guia, para a qual levaremos essas
preocupações.
O segundo ponto que nos traz a esta tribuna são os

acontecimentos em Congonhas. Na semana passada, mais de duas
mil pessoas estiveram em frente à Prefeitura, em um ato
público contra o Prefeito, que está com o pagamento da
Prefeitura atrasado há mais ce três meses. Ontem, o Juiz de
Congonhas concedeu liminar para que a Prefeitura pudesse
usar o dinheiro do Instituto Municipal. Uma preocupação
fica: se os aposentados daquela Prefeitura terão dinheiro
para receber no futuro. Amanhã, novo ato público já está
marcado, Quando deveremos ter a participação de mais de
Quatro mil pessoas, já que o clima em Congonhas está muito
pesado. Muito obrigado.
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo

Schet t i no.
O Deputado Paulo Scbettino - Sra. Deputada Maria José
Haueisen, no momento presidindo a Casa, demais membros da
Mesa, Deputados, pessoas presentes nas galerias e imprensa:
hoje, estamos dando entrada a proposta que proíbe a venda de
bebida alcoólica nas nossas rodovias. Trata-se de fato muito
sério e que traz desgraça a muitas famílias- Muitas pessoas
morrem e ficam inutilizadas por causa desta grave infração
às leis de trânsito.
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Há algum tempo. nesta Assembléia, foi elaborado pelo
Deputado Antônio pinheiro projeto de lei que,
lamentavelmente, até hoje, não foi regulamentado. O nosso
requerimento visa a solicitar a regulamentação dessa lei,
sancionada pelo Governador e publicada em 28/4/94. Não há
fiscalização para o seu cumprimento. Portanto, não adianta
ter a lei no papel sem haver a fiscalização. O que vem
acontecendo - e todos são testemunhas disso, porque todos
utilizamos as estradas de Minas Gerais - é que os bares, ao
longo de nossas rodovias, vendem bebida alcoólica
indiscriminadamente, sem nenhuma restrição. As pessoas
entram em seus veículos depois de ingerir bebida alcoólica.
O cidadão acha que pode beber um ou dois copos de cerveja ou
uma dose de tal bebida, porque não lhe acontece nada. No
entanto, todo tipo de bebida alcoólica traz graves
conseqüências para quem vai dirigir veiculo em qualquer
rodovia.
Por intermédio de nosso Presidente, estamos fazendo apelo

ao Governador do Estado, Eduardo Azeredo, pessoa sensível a
todo tipo de problema, principalmente a esse. Uma das
maiores causas da mortalidade hoje no Brasil são os
acidentes em nossas rodovias. Solicitamos ao Governador que
regulamente essa lei, que se originou de projeto muito bem
elaborado pelo Deputado António Pinheiro, na legislatura
passada.
Sra. Presidente, era sobre isso que gostaríamos de alertar
as pessoas presentes e contamos com o apoio de todos os
companheiros. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
O Deputado João Leite- - Sra. Presidente, Maria José
Haueisen, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, galeria, queria
apoiar a proposta de meu nobre colega. Deputado Paulo
Schettino, por sentir a necessidade real de vermos esse
acompanhamento em nossas estradas, em razão do perigo que
todos nós e a população de Minas Gerais corremos nas
estradas, e mesmo nas nossas cidades, quando pessoas
embriagadas e sem condição de conduzir, tanto automóveis
quanto :sibus, utilizam essas vias, trazendo um risco muito
grande ara a população.
Gostaria de discordar do nobre colega. Deputado Gilmar

Machado, que se pronunciou anteriormente. Quero caminhar um
pouco mais na minha avaliação, dizendo que o Governo do
nosso Estado se preocupa com a questão social, pois tenho
acompanhado suas ações, tenho visto a sensibilidade do nosso
Governador em relação a várias questões sociais. Poderia
dizer que existem algumas ações que são históricas em Minas
Gerais.
Portanto, gostaria de resgatar algumas ações sociais, como
a questão indígena, que é tão esquecida. Juntamente com a
Deputada Maria José Haueisen, tive a oportunidade de
visitar, no mês de novembro, o povo Maxacali, quando pudemos
constatar a situação em que ele vive. Hoje, como
conseqüência de um encontro com o Governador, temos uma
Comissão Executiva para os Assuntos Indígenas, coordenada
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pelo Secretário de Trabalho, Eduardo Barbosa, o qual reúne
várias secretarias, como a Secretaria da Educação e a da
Saúde. A Secretaria da Educação faz o treinamento de
professores indígenas, que serão os responsáveis pela
educação daquelas nações. A Secretaria da Saúde está
empenhada na Questão da saúde das crianças indígenas. A
Secretaria da Segurança Pública também está envolvida com a
questão da segurança dos povos indígenas. Portanto, sem
dúvida nenhuma, o nosso Governo está preocupado com a
questão social relativa aos povos indígenas e, para tanto,
está empreendendo várias ações.
Outra ação do Governo q ue eu gostaria de destacar refere-se
á questão da reforma agrária Juntamente com o Deputado
Marcos Helênio, tive a oportunidade de participar de um
encontro com o Movimento dos Sem-Terras, que contou com a
presença do Governador Eduardo Azeredo. Em virtude da grande
sensibilidade demonstrada pelo nosso Governador diante de
tão grave questão, conseguimos algumas ações concretas. O
Governo do Estado conta, hoje, com um assessor para a
reforma agrária, o Sr. João Batista dos Mares Guia.
O Governo do Estado liberou, para ocupação, a Fazenda do
Ministério, que fica próxima a Governador Valadares, onde
serão implantados, em parceria com o Movimento dos Sem-
Terras, uma escola agricola e um projeto piloto de
agrovilas. O Governo do Estado também propõe que seja
implantado, juntamente com o Movimento dos Sem-Terras, um
projeto piloto de agrovilas na Fazenda Califórnia, em
Tumiritinga. O nosso Governo, juntamente com o Governo
Federal, desapropriou a Fazenda Barriguda, em Buritis, Que
era uma reivindicação histórica do Movimento dos Sem-Terras.
Portanto, o nosso Governo está preocupado com a questão
social, enfrentando, de frente, a questão da reforma
agrária, ao colocar uma pessoa com 'status' de secretário
para cuidar desse problema tão grave.
Gostaria de ressaltar também a atuação do Governo de Minas
em relação á redistribuição do ICMS. Temos algumas cidades,
como Carai, que recebia RS1.000,00, por mês, de ICMS. Hoje,
recebe R$20.000,00. O Municipio de São João do Manhuaçu, Que
recebia R$5.000,00, hoje recebe R$35.000.00. Portanto, este
é um Governo que se preocupa com a questão social da nossa
pçpulação.
E necessário salientar também os investimentos recebidos
pelo Governo, em virtude da sua seriedade e do seu
compromisso para com Minas Gerais, que, hoje, é o único
Estado da Federação que tem dois carros mundiais: o carro da
Fiat e o carro da Mercedes, cuja fábrica será instalada
brevemente em Juiz de Fora. A vinda da Mercedes significa
geração de mais empregos, propiciando melhores condições de
vida para a nossa população. A ampliação da Fiat, além de
trazer maiores oportunidades de emprego, significará maiores
investimentos para o nosso Estado.
Portanto, tenho de discordar do nobre Deputado Gilmar

Machado. Este é um Governo preocupado com a questão social
com os consórcios de saúde, integrando as nossas cidades,
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dando oportunidade para que a população tenha os médicos
visitando suas famílias, com acesso rápido à saúde.
O esporte solidário chega ao vale do Jequitinhonha com a
implantação de equipamentos esportivos, dando às crianças
oportunidade de esporte e lazer.
Por isso, não posso concordar com a afirmação de que este
não é um governo social-democrata. E democrata, porque envia
para esta Casa um projeto para ser discutido, e este mesmo
Governo empreende ações relativas às questões indígenas, à
educação e à reforma agrária. E um governo social, aberto e
de trabalho.
Sra. Presidente, quero que fiquem registradas nossas
palavras em defesa deste Governo, pelas razões aqui
mencionadas. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.

Za PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

Abertura de Inscrições
A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen) - Não
havendo outros oradores inscritos para o Pequeno Expediente,
a Presidência passa à 2? 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, a Sra. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Wanderley Ávila - falecimento da Sra. Maria Lopes, em
Diamantina: e Maria Olivia - falecimento do Sr. Oswaldo
Gonçalves da Costa, em Belo Horizonte (Ciente. Oficie-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e
aprovados os pareceres da Comissão de Justiça que concluem
pela inconstitucionalidade dos Projetos de Lei ns 443/95,
do Deputado Gil Pereira, que dispõe sobre a concessão de
incentivos fiscais para o plantio e a comercialização de
produtos agrícolas tratados de forma biológica; 460/95. do
Deputado Ronaldo Vasconcellos, que dá nova redação à Lei n
954, de 29/7/53, que dispõe sobre a organização do Serviço
de Assistência aos Médicos; e 470/95, do Deputado João
Batista de Oliveira, que dispõe sobre a remoção de
moradores, pelo Estado, para a realização de obras públicas
(Arquivem-se os projetos.).

Requerimentos
A Sra. Presidente - Requerimento do Deputado Oimas
Rodrigues, em que solicita seja formalizado apelo à TELEMIG
visando à instalação de um terminal telefônico na Vila
Sudário, no Município de Pai Pedro, recentemente emancipado.
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram (- Pausa.) Aprovado. Oficie-
se.

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

Palavras da Sra. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
desta reunião os Projetos de Lei nos 727 e 747/96, em
virtude de sua apreciação na reunião extraordinária
realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições
A Sra. Presidente - Votação, em lo turno, do Projeto de Lei
ng 252/95, do Deputado Raul Lima Neto, que disciplina o
exercicio da pesca nos cursos de água do dominio estadual e
dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Meio Ambiente
opinou pela sua aprovação na forma do Substitutivo ng 1, que
apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo ng 1. da
Comissão de Meio Ambiente. Emendado em Plenário, voltou o
projeto à Comissão de Meio Ambiente, que opina teia rejeição
dos Substitutivos nos 2 e 3 e pela aprovação c orojeto na
forma do Substitutivo ng 4, que apresenta. Vem à Mesa
requerimento do De p utado Sebastião Helvécio, em Que solicita
o adiamento da votação do projeto. Em votação, o
requerimer:o. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. Pausa.) Aprovado.
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 63/95 (ex-
Projeto de Lei ng 852/92). do Deputado Ibrahim Jacob, que
fixa o periodo de cobrança de contas mensais pelas entidades
prestadoras de serviço público no âmbito estadual. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto na forma do Substitutivo nQ 1, que aoresenta. A
Comissão de Administração Pública opina pela sua aprovação
na forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão de Justiça, e com
a Emenda ng 1, que apresenta. A Comissão de Defesa do
Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nç 2, que apresenta, e pela rejeição do
Substitutivo nQ 1, da Comissão de Justiça, e da Emenda ng 1,
da Comissão de Administração Pública. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo ng 2, da Comissão de Defesa do
Consumidor, com a Emenda nQ 2, que apresenta. Em discussão,
o projeto.
- Vem à Mesa:

SUBSTITUTIVO No 3 AO PROJETO DE LEI No 63195
Regulamenta a cobrança de multa por atraso no pagamento de

tarifas dos serviços públicos de energia elétrica, telefone,
água e esgoto no âmbito do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - A multa incidente sobre o valor do pagamento em
atraso relativo às tarifas de consumo medido dos serviços
públicos de energia elétrica, telefone, água e esgoto,
fornecidos por concessionárias do Estado, não poderá ser
superior a 10% (dez por cento), mesmo que o periodo de
inadimplência ultrapasse 30 (trinta) dias.
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Parágrafo único - Quando a quitação ocorrer em prazo
inferior a 30 (trinta) dias da data do vencimento da conta,
o percentual relativo à multa será de 0,33% (trinta e três
centésimos por cento) para cada dia de atraso-
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 1996.
Ibrahim Jacob
Justificação: Este substitutivo pretende resgatar o cunho
eminentemente social do projeto de lei que lhe deu origem:
considera desumano e cruel exigir do trabalhador o pagamento
de contas mensais fora do período próprio devidas ás
entidades prestadoras de serviços públicos de energia
elétrica, telefonia, água e esgoto. Devido ás razões
técnicas alegadas pelas empresas concessionárias, não foi
possível adequar seu processo de cobrança à forma e á data
em que a maioria dos trabalhadores recebe sua remuneração.
Ainda assim, insistimos em que a multa de 10% incidente

sobre os pagamentos em atraso relativos a esses serviços têm
onerado excessivamente os consumidores, que, muitas vezes,
deixam de pagar em dia seus compromissos por algum motivo de
força maior. E o caso, por exemplo, dos funcionários
assalariados de empresas públicas e privadas, que, mesmo com
30 dias trabalhados e direito liquido e certo sobre o
salário a que fazem jus, só irão recebê-lo no 5Q dia útil
após o vencimento, procedimento que é facultado por lei aos
empregadores.
Se o próprio Estado paga a seus servidores até o 5g dia
útil de cada mês, ou até depois disso, porque haveria de
permitir a cobrança de 10% de multa por contas não saldadas
antes do recebimento do salário, confundindo-se o consumidor
com o servidor?
Com a queda vertiginosa da inflação, a aplicação, no caso,

da multa linear de 10% acabou por desvirtuar o seu caráter
punitivo, uma vez que tal prática passou a ensejar um
enriquecimento sem causa para as concessionárias, em
detrimento do já descapitalizado consumidor.
Longe de representar uma espécie de incentivo á
inadimplência, a medida que ora sugerimos tem um caráter
social relevante, uma vez que procura fazer justiça na
medida certa. Não é justo, por exemplo, que seja aplicada a
mesma pena de 10% para consumidores que tenham atrasado, um,
3, e outro, 30 dias no pagamento de uma conta de água.
Procuramos então elidir tais distorções, estabelecendo um
critério que leva em conta o número de dias em que os
consumidores estiveram inadimplentes. Aplicando-se as regras
constantes no projeto ao exemplo dado, o consumidor que
atrasou 30 dias pagará multa de 10%, enquanto o outro pagará
apenas 0.99%.
Optamos pela apresentação do substitutivo por entendermos
que as idéias nele contidas preservam integralmente o
conteúdo do projeto, que visa a fixar as datas de vencimento
das tarifas de modo conveniente para o consumidor,



276

Não encontramos, por outro lado, nenhum vicio de ordem
legal ou constitucional que possa impedir a normal
tramitação do projeto na Casa. Conclamamos, pois, os nossos
pares a aderir à proposição.
A Sra. Presidente - Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. No decorrer da discussão, foi apresentado ao
projeto o Substitutivo flQ 3, do Deputado Ibrahim Jacob. A
Presidência,nos termos do 2g do art. 195 do Regimento
Interno, vai devolver o projeto e o substitutivo à Comissão
de Administração Pública para parecer.
Discussão, em lo turno, do Projeto de Lei ng 626/95, do

Deputado Arnaldo Penna, que dispõe sobre a concessão de
incentivo fiscal relativo ao IPVA. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Administração Pública opina por sua aprovação com a Emenda
ng 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina por sua rejeição. Em discussão. Não há oradores
inscritos.
- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI NO 626195
EMENDA Np 2

Inclua-se onde convier:
"Art. .--. - O pagamento do IPVA de veiculo nacional usado

ou de veiculo estrangeiro cujo ano de internamento no Pais
seja anterior ao do exercício será feito no penado
compreendido entre os meses de janeiro a outubro, conforme o
final da placa.!!.
Sala dás Reuniões, de dezembro de 1995.
Antônio Roberto

EMENDA No 3
Dê-se ao art. lo a seguinte redação:
"Art. 1Q - Fica concedido desconto de 10% (dez por cento)

s3bre o valor do Imposto sobre Propriedade de Veículos
utomotores - IPVA.
Sala das Reuniões, de dezembro de 1995.
Antônio Roberto
A Sra. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foram apresentadas ao projeto as Emendas nos 2 e
3, do Deputado Antônio Roberto. Nos termos do 2Q do art.
195 do Regimento Interno, a Presidência vai devolver o
projeto e as emendas à Comissão de Administração Pública.

ENCERRAMENTO

A Sra. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião, convocando os De putados para
a ordinária de debates de amanhã, dia 10, ás 9 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA fla REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia trinta de abril de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na sala nQ 2 do 12g andar do
Edifício Tiradentes os Deputados Sebastião Navarro Vieira,



277 f
Wanderley Ávila, Ibrahim Jacob, Emano Batista e Antônio
Júlio, membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini, 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. 3Q,
III, da Lei ng 11.816, de 24/1/95, e do 4o do art. 2Q da
Resolução flQ 5.143, de 22/6/94, a reunião tem por finalidade
apreciar processos de prestações de contas da aplicação de
recursos oriundos de subvenções sociais. Logo após, passa a
palavra ao relator na Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Deputado Glycon Terra Pinto, que emite
pareceres mediante os quais conclui pela aprovação dos
processos das seguintes entidades: Prefeitura Municipal de
Ewbank da Câmara, Centro Comunitário Santo Antônio, Lar
Tereza Cristina, Centro Comunitário Social Novo Horizonte,
Associação Comunitária de Agua Comprida, Associação
Comunitária dos Amigos de Douradoquara, Associação de
Moradores de Morro Feio, Associação dos Amigos de Celso
Bueno, Caixa Escolar da Escola Estadual Clara Chaves, Caixa
Escolar Onésio Pereira Nunes, Associação dos Pequenos
Produtores Rurais de Parreiras, Grupo de Desenvolvimento
Comunitário, Lar dos Meninos São Domingos - Obra Social,
Caixa Escolar Kelsen Rocha Queiroz, Albergue São Francisco
de Assis, Associação Comunitária dos Pequenos Produtores
Rurais de Pocrane, Caixa Escolar Padre Joaquim Xavier Lopes
Cançado, Associação Profissionalizante do Menor de Belo
Horizonte, Associação Comunitária Santo Elias, Associação
Pró-Melhoramento do Bairro Jardim Industrial, Banda Dança do
Rosário, Caixa Escolar General Oswaldo Pinto da Veiga, Caixa
Escolar Narciso de Queirós, Flamengo Futebol Clube,
Associação Comunitária Pedro Goes, Associação de Proteção á
Infância de Volta Grande, Associação Comunitária do Bairro
Esperança, Associação Comunitária do Conjunto Habitacional
Antônio Sinhô e Adjacências, Associação dos Moradores
Rurais, Centro Comunitário Rural da Serra Sussuarana e Cana
Esava, Centro Comunitário Rural da Serra Sussuarana e Cana
Brava, Centro Comunitário Rural da Serra Sussuarana e Cana
Brava, Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Furadão,
Associação Comunitária de Várzea da Cruz, Prefeitura
Municipal de Rio Pardo de Minas, APAE de Abaeté. APAE de
Abaeté, Prefeitura Municipal de Monsenhor Paulo, Associação
Comunitária Pró-Desenvolvimento do Catuti, Associação dos
Moradores do Distrito de Barreiro do Rio Verde, APAE de Rio
Paranaiba, Fundação Zona da Mata para Fins de Educação e
Cultura, Associação ComLitária Dorico Ferreira da Silva,
Conselho Comunitário do Desenvolvimento Rural do Barreiro,
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Goiabeira, Caixa
Escolar Manoel Antônio de Souza, Conselho Comunitário do
Bairro Bonfim, Conselho de Desenvolvimento Comunitário de
Vista Alegre, APAE de Timóteo, Santa Casa de Misericórdia de
União, Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Aroeira,
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Associação de Desenvolvimento dos Pequenos Produtores Rurais
de Patis, Conselho de Desenvolvimento Comunitário de
Congonhas, Centro de Assistência Técnica, Centro de
Assistência Técnica, Associação Mineira de Paraplégicos,
Associação da Mulher em Prol da Comunidade, Caixa Escolar
Jerônimo Bernadino de Souza, Ação Social da Igreja Batista
da Lagoinha, Associação Comunitária Unida Nova Esperança,
Associação Comunitária Senhora do Porto. Clube de Serviços
dos Amigos da Comunidade de Sapé, Associação Comunitária dos
Pequenos Produtores Rurais de Raiz, Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Nova Minda, Associação
Comunitária de São Geraldo do Baixio, Associação do Povoado
de Santana, Associação Comunitária dos Pequenos Produtores
Rurais de Pocrane, Fundação Assistencial Porto-firmense,
Associação dos Moradores do Bairro da Estação, Associação
dos Moradores do Bairro da Estação, Associação dos Moradores
do Bairro da Estação. Associação dos Moradores do Ribeirão,
Associação Protetora da Infância de itambacuri, Associação
de Assistência Comunitária e Ensino Profissionalizante de
Sete Lagoas, Lira Musical Nossa Senhora da Saúde, Associação
Comunitária do Setor Nossa Senhora Aparecida, Conselho de
Desenvolvimento Comunitário da Penha, Serviço de Obras
Sociais, Fundação Educacional Jorge Ferraz, Grupo da
Fraternidade Martha Figner, APAE de Coqueiral, Associação de
Moradores e Amigos de Piedade dos Gerais e Adjacências.
Associação Comunitária de Cachoeira de Pajeú, Asilo Frei
Arcanjo, Associação Comunitária dos Moradores Bairro da Vila
Duarte, Associação de Desenvolvimento Comunitário de
Juvenilia, Associação dos Amigos do hospital Mário Pena,
Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de
Pocrane, Associação Comunitária dos Pequenos Produtores
Rurais de Pocrane, Associação Comunitária dos Pequenos
Produtores Rurais de Pocrane, Prefeitura Municipal de Monte
Sião, Associação da Santa Infância de Uberaba, Associação
dos Deficientes Físicos de Uberaba, Entidade e Fraternidade
Feminina Ação e Silêncio, Fundação Assistencial e
Educacional de Dores do Indaiá, Fundação de Educação
Artística, Associação de Amigos das Comunidades Pedreira e
Fomento, Associação Comunitária e Beneficente Hebron Betel
Associação Comunitária dos Amigos de Douradoquara,
Associação Guimaraniense de Promoção Social, Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Mata do Silvano, Associação
Comunitária Força Viva, Grupo da Fraternidade Irmão
Coutinho, Associação Comunitária de Assistência á Mulher de
Presidente , Clube das Mães de Caputira unidas pela Família,
Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade de São
Gonçalo, Associação Comunitária de Bituri, Conselho
Particular da SSVP de Poços de Caldas, Ação Social
Filadélfia, Caixa Escolar Professor Roberto Valentim
Pereira, Associação dos Moradores do Bairro Paraíso, Caixa
Escolar Margarida Condé de Carvalho, Caixa Escolar Professor
Leopoldo Miranda, Prefeitura Municipal de Canaã, Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Mata Verde, Loja Maçônica
Obreiros dos Três Vales, Instituto Paroquial de Assistência
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Social. Submetidos a discussão e votação, são os pareceres
aprovados. Em seguida, esses processos são apreciados pela
Mesa, sendo relatores da matéria os Deputados Wanderley
Ávila, lo Vice-Presidente; e Ermano Batista, 4-Secretário;
estes emitem seus pareceres mediante os quais concluem pela
aprovação dos processos. Submetidos a discussão e votação,
cada um por sua vez, são os pareceres aprovados Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agraece 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 das Reuniões, 7 de maio de 1996.
Sebastião Navarro Vieira. Presidente - Wanderley Ávila -
Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio - Miguel
Martini - Glycon Terra Pinto - Romeu Queiroz - Marcos
Hei õn ia.
ATA DA la REUNIÃO PREPARATÓRIA DA 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
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e
quatro de abril de mil novecentos e noventa e seis,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Clêuber
Carneiro, Geraldo Rezende, Ivo José, Simão Pedro Toledo e
Dimas Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente 'ac1
hoc", Deputado Clêuber Carneiro, declara abertos os
trabalhos e informa que a reunião se destina a eleger o
Presidente e o Vice-Presidente, designar o relator e
programar os trabalhos desta Comissão. A seguir, o
Presidente solicita a distribuição das cédulas de votação e
convida o Deputado Geraldo Rezende para atuar como
escrutinador. Feita a contagem dos votos, o escrutinador
anuncia a votação, na qual o Deputado Clêuber Carneiro
obteve cinco votos para Presidente, e o Deputado Ivo José,
cinco votos para Vice-Presidente. A seguir, a Presidência
declara empossado o Vice-Presidente, Deputado Ivo José, e
passa-lhe a direção dos trabalhos. Este assume a direção dos
trabalhos e declara empossado o Presidente Clêuber Carneiro,
que reassur a direção dos trabalhos e informa que
oportunamente fará a indicação do relator Após consulta aos
membros presentes, fica deliberado que a Comissão se reunirá
ordinariamente ás terças-feiras, ás 15h30min. 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, 7 de maio de 1996.
Kemil Kumaira, Presidente - Geraldo Rezende - Marcos

Helênio - Carlos Murta.
ATA DA 26a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de abril
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Miguel Martini, Romeu Queiroz,
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Geraldo Rezende, Marcos Helênio e Alencar da Silveira
Júnior, membros da Comissão supracitada. Verificada a
ausência do Presidente, o Vice-Presidente. Deputado Romeu
Queiroz, assume a Presidência dos trabalhos e, havendo
número regimental, 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. Logo apôs, o Presidente redistribui ao
Deputado Alencar da Silveira Júnior os Projetos de Lei ns
684, 701 e 726/96. Encerrada a la Fase da Ordem do Dia, com
a discussão e a votação de proposições da Comissão, o
Presidente procede à leitura do requerimento do Deputado Gil
Pereira mediante o qual solicita sejam convidados os Srs.
Walfrido dos Mares Guia, Secretário do Planejamento e
Coordenação Geral; Reginaldo Braga Arcuri, Secretário de
Indústria e Comércio; Paulo Roberto Haddad, Consultor
Especial do Governador; Stefan Salej, Presidente da FIEMG, e
Francisco Américo Mattos de Pádua, Presidente da Associação
Comercial de Minas Gerais, com a finalidade de fazerem
esclarecimentos sobre o trabalho desenvolvido pelo Governo
de Minas, com o objetivo de estimular o intercâmbio
comercial entre o Estado e os paises que compõem o MERCOSUL.
A seguir, o Deputado Marcos Helênio apresenta requerimento
mediante o qual solicita sejam convidados representantes da
OAB-MG e da Defensoria Pública para prestarem informação
sobre o Projeto de Lei ng 571/95, de autoria do Deputado
Arnaldo Penna. Colocados em votação, cada um por sua vez,
são os requerimentos aprovadospor unanimidade. Encerrada a
l Parte da reunião, passa-se à 1? 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 a votação, são aprovados os pareceres em que
os relatores concluem pela aprovação, no 2Q turno, dos
Projetos de Lei ns 684/96 (relator: Deputado Alencar da
Silveira Júnior); 700/96 na forma do vencido no lQ turno
(relator: Deputado Geraldo Rezende); 726/96 (relator:
Alencar da Silveira Júnior); 728/96 na forma do vencido no
l Q turno (relator: Deputado Geraldo Rezende). Quanto ao
Projeto de Lei nQ 701/96, o relator. Deputado Alencar da
Silveira Júnior, julga-se sem condições de emitir parecer
sobre o referido projeto, e a Presidência redistribui a
matéria ao Deputado Marcos Helênio, que conclui pela
aprovação do projeto na forma do vencido no 1Q turno, com as
Emendas ns 1 a S. Colocado em discussão e votação, é o
parecer aprovado. Logo a pós, é submetido a discussão e
votação e aprovado no lQ turno o parecer sobre o Projeto de
Lei nQ 560/95 (relator: Deputado Glycon Terra Pinto). Sobre
o Projeto de Lei nQ 65/95, o relator, Deputado Romeu
Queiroz, emite parecer mediante o qual conclui pela rejeição
da matéria. Na fase de discussão, o Deputado Geraldo Rezende
solicita vista da matéria, e seu pedido é deferido pelo
Presidente. Quanto ao Projeto de Lei nQ 571/95, o Deputado
Marcos Helênio solicita prazo regimental para emitir seu
parecer, e a Presidência defere o pedido desse relator.
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Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece _a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra a reunião.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1996.
Romeu Queiroz, Presidente - José Bonifácio - Geraldo
Rezende - Marcos Helênio. -
ATA DA 38a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE E AÇÃO
SOCIAL
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de abril
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Jorge Hannas, Jorge Eduardo de
Oliveira e Luiz Antônio Zanto, membros da Comissão
supracitada. Estão presentes, também, os Deputados Hely
Tarquinio e António Roberto. Havendo número regimental, o
Deputado Jorge Hannas, no exercicio da Presidência, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Luiz Antônio
Zanto que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos merr:-os presentes. A
seguir, o Presidente lé correspondÉ-:ia recebida do
Ministério da Saúde, dando ciência à Comissão da Proposta de
Emenda à Constituição nQ 256-A, de 1995, e da Sra. Gláucia
Bràulio Melo Matos, em que solicita o encaminhamento de
denúncia sua contra o medicamento Voltaren ao Ministério da
Saúde. Â Presidência solicita à assessoria que analise as
questões e passa à discussão e à votação de proposições de
autoria da Comissão. O Deputado Hely Tarquinio apresenta
requerimento em que solicita visita à unidade psiquiátrica
da FHEMIG em Barbacena e ao Hospital Galba Veloso. em Belo
Horizonte. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. A
seguir, 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 nos 569. 594, 633,
548, 583, 611, 621, 622 e 643/95, estes seis últimos na
forma do vencido no lQ turno (relator: Deputado Luiz Antônio
zanto). Ao chegarem os Deputados Carlos Pimenta e Marco
Régis, respectivamente Presidente e Vice-Presidente da
Comissão, o Deputado Jorge Hannas passa a direção dos
trabalhos ao Deputado Carlos Pimenta, que dá prosseguimento
à discussão e à votação de proposições. São discutidos,
votados e aprovados os Projetos de Lei ns 507/95 (relator:
Deputado Jorge Hannas); 616/95 (relator: Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira); 641/96 (relator: Deputado Marco
Régis), todos no 2Q turno: e os Projetos de Lei ns 366/95,
com a Emenda nQ 1, e 704/96 (relator: Deputado Luiz Antônio
Zanto); 675 e 681/96, este último com a Emenda no 1
(relator: Deputado Jorge Eduardo de Oliveira); 677/96, com a
Emenda nQ 1 (relator: Deputado Jorge Hannas); 680 e 694/96,
este último com a Emenda nQ 1 (relator: Deputado Marco
Régis), todos no 1Q turno. Quanto ao Projeto de Lei n
463/95 no lg turno, o relator. Deputado Luiz Antônio Zanto,
solicita seja convertido em diligência ao autor, o que é
deferido pela Presidência. A Presidência submete a discussão
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e votação os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
ngs 18, 641, 558, 563, 564, 574, 567 e 603/96, 05 Quais São
aprovados. Em virtude de o Presidente ter de se ausentar,
este solicita ao Deputado Marco Régis que assuma a
Presidência, O Deputado Marco Régis convida para tomarem
assento á mesa os seguintes convidados: Srs. Roberto Porto
Fonseca, Superintendente-Geral da FUNED, que discorre sobre
os efeitos danosos de vários medicamentos, Milton Machado
Mourão, Presidente do Conselho de Saúde da FIEMG; Benedictus
Philadelpho de Siqueira, Superintendente de Planejamento e
Coordenação da Secretaria de Estado da Saúde; Maria Passos
Barcala Peixoto, Superintendente Operacional Adjunta da
Secretaria da Saúde; e Márcio Ibrahim de Carvalho,
Conselheiro de Saúde da FIEMG, que discorrem sobre o Seguro
Saúde, conforme consta nas notas taquigráficas. Participam
dos debates todos os parlamentares presentes. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
convidados e parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 9 de maio de 1996.
Carlos Pimenta. Presidente - Luiz Antônio Zanto - Marco

Régis - Jorge Hannas.
ATA DA 41 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA

dez horas do dia trinta de abril de mil novecentos e
noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados
Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, Antônio Genaro,
Anivaldo Coelho, Ivair Nogueira e Elbe Brandão (substituindo
esta ao Deputado Arnaldo Penna, por indicação da Liderança
do PSDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara
abertos os trabalhos, informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e solicita ao Deputado
Ivair Nogueira que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Passa-se à fase de discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Assembléia. A Presidência informa que se
encontra sobre a mesa requerimento do Deputado Antônio
Genaro, o qual solicita a inversão da pauta, a fim de que o
Parecer sobre o Oficio nQ 13/96, do Tribunal de Justiça,
seja apreciado em primeiro lugar. Submetido a votação, é
aprovado o requerimento. O Deputado Ivair Nogueira, relator
do Oficio no 13/96, emite parecer que conclui pelo
indeferimento do pedido de licença para processar o Deputado
Alvaro Antônio. A Presidência submete o parecer a discussão.
Encerrada a discussão, a Presidência submete o parecer a
votação, esclarecendo que esta se dará por escrutinio
secreto, nos termos do inciso III do art 264 do Regimento
Interno. O Presidente convida a Deputada Elbe Brandão para
atuar como Secretária Feita a chamada de votação secreta,
depositam seus votos na urna, cada um por sua vez, os
Deputados presentes. Verificada a coincidência do número de
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sobrecartas com o de votantes e apurados os votos, é o
parecer aprovado por unanimidade. Prosseguindo com a Ordem
do Dia, após discussão e votação, são aprovados os pareceres
que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e
pela juridicidade dos Projetos de Lei nos 725/96 com a
Emenda nQ 1 (relator: Deputado Arnaldo Penna); 716/96 na
forma do Substitutivo no 1. 738 e 753/96, este com a Emenda
ng 1 (relator: Deputado Anivaldo Coelho); 718 e 760/96, este
com as Emendas ns 1 a 3 (relator: Deputado Ivair Nogueira);
e pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela
injuridicidade dos Projetos de Lei ngs 698/96 (relator:
Deputado Ivair Nogueira); 705/96 (relator: Deputado Simão
Pedro Toledo); 744/96 e do Projeto de Resolução ng 699/96
(relatora: Deputada Elbe Brandão). Quanto aos Projetos de
Lei ns 647/96 (relator: Deputado Ivair Nogueira), com
parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade, e 742/96 (relator: Deputado Simão Pedro
Toledo), com parecer pela inconstitucionalidade, é concedida
vista das matérias ao Deputado Anivaldo Coelho. Os Deputados
Simão Pedro Toledo, relator do Projeto de Lei nQ 723/96, e
Anivaldo Coelho, relator dos Projetos de Lei nos 739. 740 e
741/96, solicitam prazo regimental para a emissão de seus
pareceres, e seus pedidos são deferidos pela Presidência.
Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. Discutidos e votados, são aprovados os pareceres
que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e
pela juridicidade dos Projetos de Lei nQs 572 e 585/95. 732,
735 e 737/96 (relatora: redistribuidos á Deputada Elbe
Brandão). Submetido a votação, é aprovado o Requerimento no
1.134/96 (relator: Deputado Simão Pedro Toledo). Nos termos
do art. 189 do Regimento Interno, a Presidência determina o
envio dos Projetos de Lei ns 698, 705 e 744/96 e do Projeto
de Resolução flQ 699/96 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.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna - Durval

Ângelo - Simão Pedro Toledo.
ATA DA 31g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As dez horas e quinze minutos do dia trinta de abril de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados João Leite, Gilmar Machado, Geraldo
Rezende e Carlos Pimenta (substituindo este ao Deputado José
Bonifácio, por indicação do Bloco da Maioria), membros da
supracitada Comissão. Na ausência do Presidente, o Deputado
Gilmar Machado assume a direção dos trabalhos e, havendo
número regimental, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Carlos Pimenta que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Prosseguindo, a Presidência informa que a
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reunião se destina a ouvir o Sr. Ademir Lucas Gomes,
Secretário de Esportes, Lazer e Turismo, que irá discorrer
sobre a ação da SELT nos municípios mineiros, no que se
refere á promoção e ao incentivo da prática esportiva, e o
convida a tornar assento à mesa, juntamente com o Sr.
Fernando Sasso, Superintendente da SELT. Logo após, a
Presidência informa que serão apreciadas as matérias
constantes na pauta e passa a palavra ao Deputado Carlos
Pimenta, autor do requerimento que motivou a reunião. Após,
o Sr. Ademir Lucas Gomas discorre sobre o assunto em pauta.
Passa-se à fase de debates, conforme consta nas notas
taquigráficas. A Presidência suspende os trabalhos por
alguns minutos para que a Comissão agradeça a presença do
convidado. Reaberta a reunião, a Presidência lê a seguinte
correspondência; telegrama da Sensus Open University, que
encaminha o currículo do Prof. Diógenes Wilson de Araújo
Ladeira; ofícios da Comissão Organizadora do 1 Congresso
Nacional de Educação - CONED -, e da Sra. Maria José
Gonçalves Santos, publicado na edição de 30/4/96. Em virtude
da ausência do relator, Deputado Anderson Adauto, a
Presidência retira de pauta o Projeto de Lei nQ 666/96. A
seguir, distribui os Requerimentos nos 1.244, 1.248, 1.256,
1.269 e 1.275/96 ao Deputado João Leite. Encerrada a ia
Parte dos trabalhos, passa-se à la Fase da C'dem do Dia, com
a discussão e a votação de proposição ia Comissão. O
Deputado Gilmar Machado apresenta requerimento em que
solicita à Secretaria da Educação o encaminhamento a esta
Comissão da proposta de plano de carreira para o magistério
público estadual. Esse mesmo parlamentar apresenta outro
requerimento, em que solicita sejam encaminhados votos de
congratulações ao Prof. Diógenes Wilson de Araújo Ladeira,
por ter sido o primeiro colocado no concurso internacional
de medicina da Fundação da Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto. Logo após, passa a Presidência ao
Deputado Carlos Pimenta, que coloca as proposições em
votação, as quais são aprovadas. Esse parlamentar retorna a
Presidência ao Deputado Gilmar Machado e, a seguir,
apresenta requerimento em que solicita informações á
Secretaria de Recursos Humanos e Administração sobre o não-
atendimento e o não-pagamento de pedidos de aposentadoria,
qüinqüênios e férias-prêmio. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Encerrada essa fase, passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
proposição sujeita a deliberação do Plenário daAssembléia.
O Deputado João Leite solicita prazo regimental para emitir
parecer sobre o Projeto de Lei nQ 666/96, o qual é concedido
Dela Presidência. Após, passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia,
com a discussão e a votação de proposição que dispensa a
apreciação do Plenário da Assembléia. Em seguida, submetidos
a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados,
no 2Q turno, os Projetos de Lei nos 133 e 592/95, este na
forma do vencido no lQ turno, e 657/96; no lQ turno, os
Projetos de Lei ns 497/95 e 640/96 (relator: Deputado
Anderson Adauto); no 2Q turno, os Projetos de Lei ngs 372,
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578 e 634/95 e 653/96, este na forma do vencido no lg turno
(relator: Deputado Gilmar Machado); 495/95, 665 e 670/96
(relator: Deputado João Leite). Em seguida, colocado em
discussão e votação, é rejeitado o Projeto de Lei no 598/95
(relator; Deputado João Leite). Após, submetido a votação, é
rejeitado o Requerimento ng 1.154/96 (relator: Deputado
Gilmar Machado). Em seguida, submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nos 1.244,
1.243, 1.256, 1.269 e 1.275/96 (relator; Deputado João
Leite). Prosseguindo, submetidos a discussão e votação, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
nos 169, 527 e 546/95. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1996.
Anderson Adauto, Presidente - Gilmar Machado - João Leite.

ATA DA l5g REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quatorze horas e trinta e cinco minutos do dia trinta de
abril de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Paulo Schettino, Bonifácio Mourão
e Arnaldo Penna (substituindo este á 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 Bonifácio Mourão que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Em seguida, o Presidente distribui ao
Deputado Arnaldo Penna os Projetos de Lei ngs 671, 684 e
700/96 e ao Deputado Bonifácio Mourão os Projetos de Lei nos
701, 726 e 728/96. Passa-se a seguir á 22 Parte da Ordem do
Dia, com a apreciação de prorDsições sujeitas á deliberação
conclusiva do Plenário da Assembléia. Discutidos e votados,
cada um por sua vez, são aprovados os pareceres que concluem
pela aprovação dos Projetos de Lei ngs 671, 684 e 700/96
(relator; Deputado Arnaldo Penna); 701, 726 e 728/96
(relator; Deputado Bonifácio Mourão). Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião, agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos-
Sala  das Comissões, 7 de mai: de 1996.
Bonifácio Mourão, Presidenu - Sebastião Helvécio - Elbe

Brandão.
ATA DA la REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
AVERIGUAR E PROPOR SOLUÇÕES URGENTES PARA O EQUACIONAMENTO
DOS PROBLEMAS QUE ATINGEM MUNICÍPIOS DO MÉDIO
.JEQUITINHONHA, EM VIRTUDE DA SEC.. QUE ASSOLA A REGIÃO
As quinze horas e trinta minutos do dia sete de maio de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados kemil Kumaira, Geraldo Rezende,
Carlos Murta e Marcos Helênio, membros da Comissão
supracitada. Na ausência do Presidente, o Deputado Kemil
Kumaira assume a direção dos trabalhos e, havendo número
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regimental, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Geraldo Rezende que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
Presentes. Prosseguindo, a Presidência passa à 2 Parte da
reunião, quando o Deputado Carlos Murta apresenta
requerimento em que solicita o deslocamento dos membros da
Comissão para a região do Médio Jequitinhonha, para se
averiguarem, ' in loco", os efeitos da seca que assola aquela
região. Fazem uso da palavra os Deputados Geraldo Rezende e
Marcos Helênio. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos membros da Comissão e convoca-os
para a próxima reunião extraordinária, a realizar-se às 15
horas do dia 9/5/96, com o objetivo de designar o relator e
estabelecer a data da viagem, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 9 de maio de 1996.
Clêuber Carneiro, Presidente - Péricles Ferreira - Carlos

Murta - Geraldo Rezende.
ATA DA 37a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia sete de maio
de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Romeu Queiroz, Geraldo Rezende,
Marcos Helênio e José Bonifácio (substituindo este ao
Deputado Miguel Martini, por indicação da Bancada do PSDB),
membros da Comissão supracitada. Encontram-se presentes,
também, os Deputados Arnaldo Penna, Elbe Brandão, Bonifácio
Mourão e Ajalmar Silva. Havendo número regimental e na
ausência do Presidente, Deputado Miguel Martini, o Vice-
Presidente, Deputado Romeu Queiroz, assume a Presidência dos
trabalhos e esclarece que a reunião se destina a apreciar as
matérias constantes na pauta e a ouvir os Srs. Tarcisio
Humberto Parreiras Henriques, Secretário da Justiça;
Raimundo Cândido Júnior, Presidente da OAB-MG; Bruno
Lombardi, Procurador-Chefe da Defensoria Pública de Minas
Gerais, e a Sra. Francis de Oliveira Rabello, Diretora da
Área Criminal da Defensoria Pública, que irão discutir o
Projeto de Lei nQ 571/95, que dispõe sobre o pagamento pelo
Estado de honorários a advogados que não forem defensores
públicos, quando nomeados para defender réu pobre. Logo
após, solicita ao Deputado Geraldo Rezende que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, q ue, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Prosseguindo, acusa o
recebimento da seguinte correspondência: Ofício no 37/96. da
Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral, oficio do
Assessor de Imprensa do Governador do Estado e da Assessoria
da Chefia do Gabinete do Ministério da Saúde. Continuando,
procede a redistribuição das seguintes matérias: Projetos de
Lei ns 635/96 (Deputado José Bonifácio); 727/96 (Deputado
Geraldo Rezende) e 435/95 (Deputado Marcos Helênio).
Encerrada a lçq Parte da reunião, passa-se a 2a Fase da Ordem
do Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia.
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Submetidos a discussão e votação, são aprovados os pareceres
nos quais os relatores concluem pela aprovação, no 29 turno,
dos Projetos de Lei nos 635196 (relator: Deputado José
Bonifácio), na forma do vencido no ip turno, e 727/96
(relator: Deputado Geraldo Rezende), na forma do vencido no
19 turno e com a Emenda nQ 1. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o parecer no qual o relator conclui pela
aprovação, no lg turno, do Projeto de Lei nQ 435/95
(relator: Deputado Marcos Helênio), na forma do Substitutivo
nQ 2. Esgotadas as matérias constantes na pauta, a
Presidência convida a tomarem assento à mesa os convidados e
passa a palavra ao Deputado Marcos Helênio, autor do
requerimento que motivou o convite, o qual tece suas
considerações. Logo apôs. o Presidente concede a palavra aos
convidados, que fazem suas explanações. As 10h45min, o
Deputado Romeu Queiroz, orecisando ausentar-se da reunião,
transfere a Presidência :os trabalhos ao Deputado Ajalrnar
Silva. Em seguida, abre-se amplo debate entre os convidados,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
Srs. Tarcisio Humberto Parreiras Henriques, Raimundo Cândido
Júnior, Bruno Lombardi, da Sra. Francis de Oliveira Rabello,
dos parlamentares e dos demais presentes, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 9 de maio de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Simão Pedro Toledo - Geraldo
Rezende - Marcos Helênio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇõES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 65/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado José Bonifácio, o Projeto de Lei n
65/96 visa autorizar o Poder Executivo a celebrar contrato
de comodato com o Sindicato Rural de Paiva.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice á tramitação da matéria e
apresentou a Emenda nQ 1, vem o projeto a esta Comissão para
ser examinado quanto aos aspectos financeiro-orçamentários.

Fundamentação
A presente iniciativa vem prover a necessária autorização
legislativa para que o Estado celebre contrato de comodato
por 30 anos com o Sindicato Rural de Paiva. A Comissão de
Constituição e Justiça apresentou emenda ao projeto,
substituindo a figura do comodato pela da concessão de
direito real de uso, uma vez que aquele instituto não é
empregado pela administração pública, em virtude do disposto
no £ 79 do art. 14 da Constituição do Estado.
A concessão de direito real de uso depende também de
autorização legislativa, e o contrato só poderá ser
celebrado para que o particular se utiliza do imóvel com
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fins específicos de urbanização, industrialização,
edificação, cultivo ou qualquer outra exploração de
interesse social, estando o bem desafetado de qualquer uso
especial
Segundo o Oficio OFOS 2.508/95, da Secretaria da Educação,
apenso ao processo, o imóvel em questão se acha destinado à
Escola Estadual Santa Rosa, que pretende utilizar os 300m2
requeridos para ampliar seu prédio com vistas a atender à
crescente demanda escolar.
Dessa forma, estando o imóvel afetado, produz-se urna
conseqüência jurídica de incorporar a coisa ao domínio
público, submetendo-a aos princípios que regem esse
instituto, ou seja, à inalienabilidade e â
imprescritibilidade.
Assim sendo, entendemos que, se autorizarmos a celebração
do contrato pretendido, estaremos sendo contrários a
princípios basilares do direito administrativo, além de
estarmos certos de prejuízos que adviriam para a
administração, quando da execução do plano de expansão da
escola estadual referida, uma vez que o Estado teria de
romper o contrato firmado por 30 anos e, conseqüentemente,
ressarcir o concessionário de seus prejuízos.

- Conclusão
Em face do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei

nQ 65/95.
Sala das Comissões, 25 de abril de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Romeu Queiroz, relator -

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

No 571/95
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Arnaldo Penna, o projeto de lei em

análise dispõe sobre o pagamento, pelo Estado, de honorários
a advogado não Defensor Público nomeado para defender réu
pobre.
Cumpridas as formalidades regimentais, foi a proposição

encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça que emitiu
parecer por sua constitucionalidade, legalidade e
juridicidade.
A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação
do projeto na forma do Substitutivo flQ 1, apresentado em
nova redação do parecer, nos termos do art. 138, lQ, do
Regimento Interno.
Agora, cabe a esta Comissão apreciar o projeto sob a ótica

da fiscalização financeira e orçamentária.
Fundamentação

Este relator teve o cuidado, antes de elaborar o parecer da
proposição em tela, que regulamenta o art. 272 da
Constituição do Estado, de ouvir em reunião desta Comissão
todas as partes envolvidas, notadamente a Secretaria de
Estado da Justiça, a OAB-MG e a Defensoria Pública do
Estado.



289 O
Cumpre-nos, de modo a evitar superposição de atribuições
entre a defensoria dativa prestigiada pela presente
proposição e aquelas já exercidas atualmente pela Defensoria
Pública, bem como visando delimitar o campo de atuação da
OAB-MG e da Defensoria, propor alterações ao Substitutivo n
1. da Comissão de Administração Pública.
Dessa forma, apresentamos a Emenda no 1, dando nova redação
ao parágrafo único do art. 2 , incluindo a participação da
Defensoria Pública no acesso direto á lista de Defensores
dativos organizada pela OAB-MG em todas as comarcas do
Estado, para fins de nomeação pelos Juizes de Direito.'
A Emenda nQ 2 altera a redação do art. 4p do projeto,
estabelecendo que antes da nomeação de Defensor dativo em
causas absolutamente justificáveis, o Juiz mandará ouvir a
Defensoria Pública.
As Emendas ngs 3 e 4 acrescentam artigos ao projeto,
definindo claramente as atribuições da OAB-MC e da
Defensoria Pública, inclusive no que diz respeito ao
controle e á fiscalização operacional dos trabalhos.
A Emenda nQ 5 acrescenta parágrafo ao art. 10, conferindo
eficácia de titulo executivo às certidões expedidas pelo
Juiz de Direito, com o fim de evitar a indefinida
procrastinação dos pagamentos aos advogados dativos por
parte do Estado
Por último, apresentamos a Emenda nQ 6, alterando a redação
do art. 12, devendo ser lembrado que o inicio de qualquer
programa ou atividade não incluídos na lei orçamentária
anual é vedado por expressa disposição do art. 167, 1, da
Constituição da República, e pelo simile contido no art.
161, 1, da Constituição Estadual.
O substitutivo apresentado pela Comissão de Administração
Pública propõe que a lei orçamentária anual venha a
consignar recursos suficientes para viabilizar os pagamentos
dos chamados advogados dativos nomeados pelos Juizes de
Direito para defender réus pobres.
No entant:, corno a lei orçamentár._ não contém recursos

financeiros e sim recursos orçados, apresentamos a Emenda n
6, de modo a adequar a redação do art 12, bem como
explicitar no orçamento anual a existência de atividade
especifica e rubrica própria para o fim de cobrir os gastos
com os advogados dativos, sem que haja, contudo, a
utilização de recursos já destinados pelo orçamento à
Defensoria Pública.
E de se observar que a matéria harmoniza-se com o principio

da anualidade orçamentária. A cláusula de vigência da lei é
expressa, quanto aos efeitos que serão produzidos, somente
no ano seguinte à sua publicação.
Tendo acolhido várias sugestões da OAB-MG, o substitutivo
também disciplina que os pagamentos aos advogados dativos
obedecerão á ordem de apresentação das certidões à
repartição fazendária competente, com o valor dos honorários
arbitrados pelo Juiz.
O pagamento somente ocorrerá após o trânsito em julgado da
sentença, o que é oportuno constar na lei, uma vez que a
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pendência de recurso sempre significa possível alteração no
julgamento do processo que tenha como parte o réu pobre
Também cuidou o substitutivo de fixar o prazo máximo de um
mês, a contar da apresentação da certidão perante a
repartição fazendária, para o efetivo pagamento, prevendo-se
correção monetária pela UFIR, se ultrapassado tal prazo.
Sendo poder e dever do Estado assegurar assistência

judiciária, o que atualmente não é cumprido
satisfatoriamente em face do reduzido quadro de Defensores
Públicos, e prevendo a lei consignação de dotação
orçamentária para atender ao pagamento dos Defensores
dativos nomeados :.as diversas comarcas do Estado, entendemos
que o projeto de lei, com as alterações propostas pelo
substitutivo e as emendas que ora apresentamos, atende aos
princípios orçamentários e ás normas das finanças públicas

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei no 571/95 na forma do Substitutivo nQ 1,
apresentado pela Comissão de Administração Pública, com as
Emendas ns 1 a 6, a seguir transcritas:

EMENDA NO 1
Dê-se ao parágrafo único do art. 2Q a seguinte redação:
"Art. 2Q - - . ...................
Parágrafo único - A relação a que se refere este artigo

será encaminhada até o dia 1 Q de fevereiro de cada ano pela
OAB-M0 à Defensoria Pública, na pessoa de seu Procurador-
Chefe, que a encaminhará aos Juizes das respectivas
comarcas, para fins do disposto no art. 3.".

EMENDA No 2
Dê-se ao arU 40 a seguinte redação
"Art. 4g - Nas comarcas onde estiver implantada a

Defensoria Pública, a nomeação do Defensor dativo só poderá
ocorrer em causas absolutamente justificáveis, a critério do
Juiz competente, após prévia manifestação da Defensoria
Pública.".

EMENDA NO 3
Inclua-se onde convier:
"Art. .... - A indispensável atuação da OAB-MG se fará com

a elaboração da tabela de honorários a serem pagos pelo
Estado e com a organização da lista dos inscritos,
anualmente, em todo o Estado.".

EMENDA No 4
Inclua-se onde convier:
"Art ------ Caberá á Defensoria Pública o encaminhamento

da relação de que trata o art. 2g, bem como o controle e a
fiscalização operacional dos trabalhos, sem prejuízo da
fiscalização conjunta com a 0A8-MG.".

EMENDA No 5
Acrescente-se ao art. 10 o seguinte § 2o:
"Art. 10 - .....................

- A certidão de que trata este artigo tem eficácia de
titulo executivo.".

EMENDA Np 6
Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:



291 fN
Art. 12 - A lei orçamentária anual, por meio de atividade

especifica e sob rubrica própria, deverá prover recursos
suficientes para fazer frente às despesas previstas nesta
lei
Sala das Comissões, 9 de maio de 1996.
Miguel Martini. Presidente - Marcos I-1elénio, relator -

Geraldo Rezende - Simão Pedro Toledo.
PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 654/96
Comissão de Defesa Social

Relatório
De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em
análise tem por objetivo dispor sobre sistema de revistas
nos estabelecimentos penais do Estado de Minas Gerais.
Publicada em 24/2/96, foi a proposição encaminhada à

Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem o
projeto, agora, a esta Comissão, nos termos regimentais,
para análise quanto ao mérito.

Fundamentação
Objetiva a proposição garantir o respeito a todos que, na
condição de visitantes, freqüentam os estabelecimentos
penais.
No que concerne ao mérito, o projeto procura estabelecer
critérios bem definidos quanto às formas de se fazerem
revistas nos visitantes, sobretudo para se evitar O
constrangimento e o desconforto a que atualmente se acham
expostos. Essa garantia se concretiza, por exemplo, nos
termos do seu art. €0, mediante a proibição de revistas
intimas, que somente em situações excepcionais passariam a
ser efetuadas.
E importante salientar, à guisa de esclarecimento, que o

procedimento de revista realizado nos presidios é, de fato,
imprescindível à segurança interna e social, mas nem por
isso é necessário causar constrangimento aos familiares e
aos amigos do apenado, com revistas rigorosamente
desmedidas, discriminatórias e humilhantes.
Por seu caráter humanitário e civilizatório, a matéria deve

receber acolhida para se efetivar como norma juridica capaz
de disciplinar as revistas praticadas pelos agentes
penitenciários nos visitantes dos estabelecimentos penais.
Entendemos, portanto, que a regulamentação jurídica do
assunto em pauta vem ao encontro dos anseios da população,
constitui uma medida justa e oportuna e é, ainda,
conveniente aos interesses do poder público e dos
administrados.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei no 654/96
Sala das Comissões, 9 de maio de 1996.
Djalna Diniz, Presidente - Miguel Martini. relator - Paulo

Schettino - Bonifácio Mourão.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 725196
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em análise
objetiva autorizar a Fundação Rural Mineira - Colonização e
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - a permutar imóvel de
sua propriedade, no Municipio de Janaúba.
A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
proposição com a Emenda ng 1, que apresentou.
Cabe agora a esta Comissão emitir seu parecer, nos termos

regimentais. -
Fundamentação

A proposição em tela não encontra óbice do ponto de vista
financeiro-orçamentário á sua aprovação. Dispõe sobre a
permuta de imóveis de propriedade da RURALMINAS e do
Municipio de Janaúba. A transação não acarretará despesas
para os cofres públicos, visto que os terrenos possuem o
mesmo valor de mercado.
Observamos, também, a existência de interesse público
justificado, pois o bem imóvel pertencente á RIJRALMINAS se
destinará á construção de escola municipal.

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

Lei no 725/96 com a Emenda ng 1, da Comissão de Constituição
e Justiça.
Sala das Comissões, 9 de maio de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator -

Geraldo Rezende - Marcos Helênio.
PARECER SOBRE AS EMENDAS NoS 1 E 2 AO PROJETO DE LEI

No 278/95
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei no 278/95, de autoria do Deputado João
Leite, define medidas para o combate ao tabagismo no Estado
e proibe o uso do cigarro e similares nos locais que
menciona.
A matéria foi distribuida à Comissão de Constituição e
Justiça, que rejeitou o parecer apresentado pelo relator.
Nos termos do art. 138. # 2g. do Regimento Interno,
designou-se novo relator, cujo parecer, aprovado, concluiu
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da proposição na forma do Substitutivo nQ 1.
Em seguida, as Comissões de Saúde e Ação Social, de Defesa

do Consumidor e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
opinaram pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo
no 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Durante a discussão da proposição, foram apresentadas, pelo
Deputado Miguel Martini, as Emendas ns 1 e 2, as quais
passamos a analisar, em conformidade com o art. 195, 2 g , do
Regimento Interno.

Fundamentação
A prática do tabagismo em recintos privados suscita

polêmica.
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A Emenda nQ 1, de autoria do Deputado Miguel Martini,
pretende Que seja estendida a proibição do tabagismo aos
supermercados e "shopping centers°. Para melhor compreensão
da matéria, faz-se necessário, em primeiro lugar, que se
tenha fixado o entendimento acerca da natureza das relações
jurídicas que se aplicam a esses locais. Segundo Orlando
Comes ('in": 'Traços do Perfil Jurídico de um 'Shopping
Center, Revista dos Tribunais, v. 576, p. 925), "temos um
instituto com liberdade negocial, que se reflete na auto-
regulação de interesses, desenvolvida na esfera de autonomia
privada, nos limites do licito e no gozo dos direitos
subjetivos e das situações subjetivas ativas.
Embora a liberdade negocia] continue a vigorar nas relações
contratuais, observa-se, nos tempos atuais, a tendência a
restrições no espaço da autonomia privada, em especial no
campo do Direito Comercia).
A intromissão do Estado justifica-se mediante o
estabelecimento de limites negativos, com base no interesse
público de regular o uso do direito da propriedade, ou da
preservação de outros interesses do poder público.
Como bem demonstra o Prof. José Rosemberg, titular da
Cátedra de Tuberculose e Doenças Pulmonares da Faculdade de
Ciências Médicas da Universidade Católica de São Paulo, a
concentração de monõxido de carbono do cigarro em partículas
por milhão (ppm) é de 1 a 30 no ar urbano normal; 30.000 a
80.000 nos escapamentos de automóveis e de 20.000 a 60.000
nos fumantes de cigarros.
Deduz-se, então, que o fumante de um cigarro pode inalar
uma espantosa concentração de ppm de monóxido de carbono
(50.000 em média), o equivalente a aspirar fumaça
diretamente do cano de um escapamento de automóvel-
Ademais, sob o enfoque da saúde, observamos que os
preceitos constitucionais federais estabelecem a competência
concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para
legislar sobre a proteção e a defesa da saúde pública (art.
24, XII), competindo, igualmente, a essas mesmas pessoas
políticas e também ao município desenvolver ação comum ou
conjunta (art. 23, II). Para tanto, os municípios recebem
cooperação técnica e financeira da União e do Estado (art.
30, VII), a fim dedar, na prestação desses serviços, o
melhor atendimento à população (arts. 199 e 200).
Além disso, a saúde é garantida mediante políticas sociais
e económicas que visem à redução do risco de doenças (art.

o 196, da Constituição Federal, e art. 190, VIII, da
Constituição Estadual).

w Portanto, a Emenda ng 1 é válida, na medida em que a
limitação ou a proibição do tabagismo nos recintos fechados
dos 'shoppings" tem finalidades especificas, ou seja, a
prevenção de doenças e a preservação de um ambiente não
poluído (arts. 5g, XXIII, e 170, III, VI, da Constituição
Federal)-
No que se refere à Emenda nQ 2, que estende a proibição do
consumo de cigarros aos menores de 18 anos, embora
reconheçamos a sua importância, opinamos pela rejeição de
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tal proposta, tendo em vista que o inciso III do art. 81 do
Estatuto da Criança e do Adolescente ( Lei nQ 8.069, de
13/7/90) proíbe a venda a menores de produtos cujos
componentes possam causar dependência física ou psíquica.
Ainda que a Emenda nQ 2 não seja idêntica ao dispositivo
legal acima citado, ambos os preceitos visam ao mesmo
objetivo. Que é o de estabelecer regras para a proteção da
saúde de crianças e adolescentes. Esse objetivo, entendemos,
pode ser melhor atingido mediante ações especificas e
rigorosas para o cumprimento do citado artigo do Estatuto,
dadas as imensas dificuldades advindas da implementação de
dispositivo legal que simplesmente procura proibir, sem nem
mesmo estabelecer sanções, o consumo de cigarros por parte
de menores de idade. Assim, ao opinarmos pela rejeição da
Emenda no 2, lembramos mais uma vez que persiste a
necessidade de que o poder público empreenda ações eficazes
para que se cumpra o art. 81 do Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Oportunamente, apresentamos a Emenda r; 3, que ajusta o
projeto à atual conjuntura fiscal do Estado. O art. Sç.
2, inciso II, do Substitutivo ng 1, aprovado pela Comissão
de Constituição e Justiça, estipula multa pelo não-
cumprimento do disposto neste projeto de lei, fixada em
Unidade Padrão Fiscal de Minas Gerais, UPFMG. Todavia,
conforme o Decreto Estadual nQ 37.716. de 29/12/95. a partir
de 1Q/1/9€, o Estado de Minas Gerais passou a utilizar a
Unidade Fiscal de Referência - UFIR - como unidade fiscal de
referência estadual, em substituição à UPFMG, correspondendo
1 UPFMG a 48.98 UFIRs. Assim, torna-se necessário adequar
este projeto á nova realidade,

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda nQ 1

• pela rejeição da Emenda nQ 2 ao Projeto de Lei nç 278/95,
• apresentamos a Emenda no 3, a seguir transcrita.

EMENDA NO 3
Dê-se ao inciso II, § 2 , do art. SQ do Substitutivo nQ 1 a

seguinte redação:
"Art. SQ - ....................................
II - multa, no valor de 245 UFIRs (duzentas e quarenta e

cinco Unidades Fiscais de Referência), acrescida de metade
deste valor, a cada ocorrência que se seguir, sempre
garantida a defesa prévia.".
Sala das Comissões, 9 de maio de 1996.
Carlos Pimenta, Presidente - Luiz Antônio Zanto, relator -
Jorge Hannas - Marco Régis.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 253/SS

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em
análise visa autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Pará de Minas.



Aprovado o projeto no lg turno, na forma proposta, cabe,
agora, a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria para o
2o turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em tela pretende seja dada autorização ao
Poder Executivo para doar imóvel ao Municipio de Pará de
Minas.
Sob os aspectos financeiro e orçamentário, a aprovação do
projeto não acarreta despesas para o Estado e não causa
impacto na lei orçamentária.
Com relação à perda patrimonial, deve-se considerar que se
trata de um terreno que foi doado ao Estado para a
construção de uma unidade escolar, encargo este não cumprido
pelo donatário. Naturalmente, o descumprimento das condições
impostas no ato da doação impede o aperfeiçoamento do
domínio sobre o bem doado, que poderá ser revertido ao
doador a qualquer tempo.
Embora a Lei Municipal no 473 tenha tornado sem efeito a

cláusula de reversão imposta pela Lei Municipal flQ 460. de
13/11/58, a reversão, no caso, é conseqüência natural de
doação cujo encargo não foi cumprido.
A par dessas considerações, acrescentamos que a Prefeitura
pretende dar ao imóvel destinação que muito beneficiará a
comunidade: um espaço adequadamente estruturado para a
prática de exercícios e para entretenimento.
Entretanto, após análise minuciosa da matéria, verificamos

a necessidade de emendar o art. lo do projeto, para adequá-
lo à realidade dos fatos. O termo fazer reverter seria mais
adequado que a palavra doar, empregada no texto da
propositura.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei no 263/96 com as Emendas nos 1 e 2, redigidas a seguir.
EMENDA No 1

Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
"Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer

reverter ao Município de Pará de Minas o imóvel denominado
Património de Nossa Senhora da Conceição de Torneiros,
situado naquele município, no Distrito de Carioca, com área
de 10.000m2 (dez mil metros quadrados), medindo bOm (cem
metros) de cada lado, localizado nas proximidades da Igreja
de Nossa Senhora da Conceição, registrado sob o ng 31.170, a
fls. 99 do livro 3-AJ, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Pará de Minas, conforme certidão expedida em 2 de
maio de 1995".

EMENDA No 2
Suprima-se o art. 2, renumerando-se os demais.
Sala das Comissões, 9 de maio de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Marcos Helênio, relator -

Geraldo Rezende - Simão Pedro Toledo
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 314/95
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei ng 314/95, de autoria do Deputado Rëmolo
Aloise, que declara de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Pains -, com sede
no Município de Pains, 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 ternos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 314195
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Pains -, com sede no Município de
Pai ns.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Pains -, com
sede no Município de Pains.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 7 de maio de 1996.
Bonifácio Mourão. Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Sebastião Helvécio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 365/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 365/95, de autoria do Deputado
Francisco Ramalho, que declara 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, 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 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 365/95
Declara 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.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Morada Nova de
Minas -, com sede no Município de Morada Nova de Minas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1996.
Bonifácio Mourão, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Sebastião Helvécio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Np 509/95
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei nç 509/95, de autoria do Deputado Carlos
Murta, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária e Comitê Pró-Melhoramento do Bairro Nova York 4a
Seção e Adjacências, com sede no Municipio de Vespasiano,
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 1, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 509/95
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária e
Comitê Pró-Melhoramento do Bairro Nova Vork 4a Seção e
Adjacências, com sede no Municipio de Vespasiano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária e Comitê Pró-Melhoramento do Bairro Nova York 4a
Seção e Adjacências, com sede no Municipio de Vespasiano.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1996.
Bonifácio Mourão, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Sebastião Helvécio. -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 575/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei flQ 575/95, de autoria do Deputado Anderson
Adauto, que declara de utilidade pública a Associação
Educativa e Assistencial Imaculada Conceição, com sede no
Municipio de Passos, foi aprovado nos turnos regimentais,
sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de q ue, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 6 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 575/95
Declara de utilidade pública a Associação Educativa e

Assistencial Imaculada Conceição, com sede no Município de
Passos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Educativa e Assistencial Imaculada Conceição, com sede no
Municipio de Passos.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1996.
Bonifácio Mourão, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Sebastião Helvécio. -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 581/95
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei flQ 581/95, de autoria do Deputado Anivaldo
Coelho, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária de Santa Quitéria, com sede no Município de
Congonhas, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

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

PROJETO DE LEI No 581195
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de

Santa Quitéria, com sede no Município de Congonhas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária de Santa Quitéria, com sede no Município de
Congonhas.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1996.
Bonifácio Mourão, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Sebastião Helvécio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 582/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 582/95, de autoria do Deputado
Sebastião Navarro Vieira, que declara de utilidade pública a
entidade Cáritas Diocesana de Patos de Minas, com sede no
Município de Patos de Minas, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, á 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 Ng 582/95
Declara de utilidade pública a entidade Cáritas Diocesana

de Patos de Minas, com sede no Município de Patos de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a entidade
Cáritas Diocesana de Patos de Minas, com sede no Município
de Patos de Minas-
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1996-
Bonifácio Mourão, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Sebastião Helvécio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 586/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 586/95, de autoria do Deputado Raul
Lima Neto, que declara de utilidade pública o Movimento
Comunitário de Unidade da Vila Cafezal - MOCOUVICA -. com
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sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 6 lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 586/95
Declara de utilidade pública o Movimento Comunitário de
Unidade da Vila Cafezal - MOCOUVICA -, com sede no Municipio
de Belo Horizonte. -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Movimento
Comunitário de Unidade da Vila cafezal - MOCOUVICA -, com
sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1996.
Bonifácio Mourão, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Sebastião Helvécio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 587/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 587/95, de autoria do Deputado Durval
Angelo, que declara de utilidade pública o Centro Espirita
Irmã Sheilla, com sede no Município de Viçosa, foi aprovado
nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

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

PROJETO DE LEI Ng 587/95
Declara de utilidade pública o Centro Espirita Irmã

Sheilla, com sede no Município de Viçosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Centro

Espirita Irmã Sheilla, com sede no Município de Viçosa.
Art. 2o - Esta lei entc em vigor na data de sua

publicação.
Art. Sg - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1996-
Bonifácio Mourão, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Sebastião Helvécio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 588/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 588/95, de autoria do Deputado Ronaldo
Vasconcel los, que declara de utilidade pública a Associação
dos Moradores do Bairro Candelária - ACAM -, com sede no
Município de Belo Horizonte, foi aprovado no 2o turno, na
forma do vencido no lo turno.



300

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, § 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 588/95
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Bairro Calendária - ACAM -, com sede no Municipio de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Moradores do Bairro Candelária - ACAM -, com sede no
Municipio 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, 7 de maio de 199€.
Bonifácio Mourão, Presidente - Sebastião Helvécio, relator

- Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No- 595/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 595/95, de autoria do Deputado Geraldo
Rezende, que institui o Dia Estadual do Detetive
Profissional, foi aprovado no 2g turno, na forma do vencido
no lo 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 595/95
Institui o Dia Estadual do Detetive Profissional.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica instituido o Dia Estadual do Detetive
Profissional, a ser comemorado, anualmente, no dia 13 de
junho.
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 maio de 1996.
Bonifácio Mourão, Presidente - Sebastião Helvécio, relator

- Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 602/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 602/95, de autoria do Deputado Ronaldo
Vasconcelios, que declara de utilidade pública a Casa do
Menor Rosa da Mata, com sede no Municipio de Sacramento, 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, l, 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 No 602/95
Declara de utilidade pública a Casa do Menor Rosa da Mata,

com sede no Município de Sacramento.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1g - Fica declarada de utilidade pública a Casa do

Menor Rosa da Mata, com sede no Município de Sacramento.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1996.
Bonifácio Mourão, Presidente - Sebastião Helvécio, relator

- Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 605/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 605/95, de autoria do Deputado Ivair
Nogueira, que declara de utilidade pública a entidade Obras
Sociais da Paróquia de São Sebastião, corrsede no Município
de Itatiaiuçu, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 6 lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 605195
Declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais da

Paróquia de São Sebastião, com sede no Município de
1 tat i ai uçu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a entidade
Obras Sociais da Paróquia de São Sebastião, com sede no
Município de Itatiaiuçu.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1996.
Bonifácio Mourão, Presidente - Sebastião Helvécio, relator

- Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 605/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 606/95, de autoria do Deputado Romeu
Queiroz, que declara de utilidade pública a Fundação
Orientadora e de Recuperação por Trabalhos e Espiritualidade
Padre Eustáquio, com sede no Município de Patrocínio, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, § 1 Q, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI No 606195
Declara de utilidade pública a Fundação Orientadora e de

Recuperação por Trabalhos e Espiritualidade Padre Eustàquio,
com sede no Município de Patrocínio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Fundação
Orientadora e de Recuperação por Trabalhos e Espiritualidade
Padre Eustàquio, com sede no Município de Patrocínio.
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 maio de 1996-
Bonifácio Mourão, Presidente - Sebastião Helvécio, relator

- Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 618/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 618/95, de autoria do Deputado Arnaldo
Canarinho, que declara de utilidade pública o Conselho
Particular Nossa Senhora da Glória do bairro Cidade Jardim
Eldorado, da SSVP, com sede no Município de Contagem, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 618/95
Declara de utilidade pública o Conselho Particular Nossa

Senhora da Glória do Bairro Cidade Jardim Eldorado, da SSVP,
com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Conselho
Particular Nossa Senhora da Glória do Bairro Cidade Jardim
Eldorado, da SSVP, com sede no Municipio de Contagem.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1996.
Bonifácio Mourão. Presidente - Sebastião Helvécio, relator

- Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 619/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 619/95, de autoria do Deputado Arnaldo
Canarinho, que declara de utilidade pública a Associação
Muda Matozinhos, com sede no Município de Matozinhos, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 6 lo, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Np 619/95
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Declara de utilidade pública a Associação Muda Matozinhos,

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

Muda Matozinhos, com sede no Município de Matozinhos.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1996.
Bonifácio Mourão, Presidente - Sebastião Helvécio. relator
- Elbe Brandão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL 00 PROJETO DE LEI
No 620/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 620/95, de autoria do Deputado
Wanderley Ávila, que declara de utilidade pública a Loja
Maçônica Cavalheiros da Paz ng 087, com sede no Município de
Coromandel . 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 ternos 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 620/95
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Cavalheiros da
Paz flQ 087, com sede no Município de Coromandel.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Loja

Maçônica Cavalheiros da Paz flQ 087, com sede no Município de
Coromandel
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação-
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 7 de maio de 1996-
Bonifácio Mourão, Presidente - Sebastião Helvécio, relator

- Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 628/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 628/95, de autoria do Deputado Ajalmar
Silva, que declara de utilidade pública a Associação de
Moradores do Bairro Alto Vila Nova, com sede no Município de
Monte Carmelo, foi aprovada no 2Q turno, na forma do vencido
no lQ turno.
vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f l , do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo como aprovado.

PROJETO DE LEI No 628195
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:
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Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Moradores do Bairro Alto Vila Nova, com sede no Município
de Monte Carmelo.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1996
Bonifácio Mourão, Presidente - Sebastião Helvécio, relator
- Elbe Brandão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Np 631/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 531/95, de autoria do Deputado

Wanderley Ávila, que declara de utilidade pública a Loja
Maçônica Mestre Rangel nQ 61, com sede no município de
Divinõpolis, 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, 4 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 631/95
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Mestre Rangel

no 61, com sede no Município de Divinõpolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Loja
Maçônica Mestre Rangel nQ 61, com sede no Município de
Div inôpol is.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1996.
Bonifácio Mourão, Presidente - Sebastião Helvécio, relator

- Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 632/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 632/95, de autoria do Deoutado Ronaldo
Vasconcellos, Que declara de utilidade pública a Tenda
Espírita Vemanjá e Pai João Congo, 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 á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Np 632/95
Declara de utilidade pública a Tenda Espírita Vemanjá e Pai

João Congo, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



305 f
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Tenda
Espírita Vemanjá e Pai João Congo, com sede no Município de
Belo Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1996.
Bonifácio Mourão, Presidente - Sebastião Helvécio. relator

- Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 643/96 -
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 643/96, de autoria da Deputada Elbe
Brandão, que declara de utilidade pública o Núcleo Norte do
Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS de Minas Gerais, com sede
no Município de Montes Claros, foi aprovado no 2Q turno, na
forma do vencido no lo turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f 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 643/96
Declara de utilidade pública o Núcleo Norte do Grupo de
Apoio e Prevenção à AIDS de Minas Gerais, com sede no
Município de Montes Claros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
ArU 1Q - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo
Norte do Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS de Minas Gerais,
com sede no Município de Montes Claros
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1996.
Bonifácio Mourão, Presidente - Sebastião Helvécio, relator

- Elbe Brandão.
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BELO HORIZONTE, TERçA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 1996

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 10 DE MAIO DE 1996

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

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob -
Ermano Batista - Almir Cardoso - Antônio Roberto - Bilac
Pinto - Carlos Murta - Dirnas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Gil Pereira - Hely Tarquinio - João Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Maria Barros
- Luiz Antônio Zanto - Marco Régis - Miguel Martinï - Olinto
Godinho - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro
Toledo - Wilson Trõpia.

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

9h15min, a lista de comparecimento não registra a existência
de número regimental. A Presidência deixa de abrir a
reunião, por falta de "quorum", e convoca os Deputados para
a ordinária de debates de segunda-feira, dia 13. ás 20
horas. -
ATA DA 32? REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO _E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia oito de maio de
mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo,
Leonidio Bouças, Arnaldo Penna e Gilmar Machado (este em
substituição ao Deputado Anivaldo Coelho, por indicação da
Liderança do PT), membros da Comissão de Constituiçãc e
Justiça; Arnaldo Penna, Bonifácio Mourão, Marcos Helênio e
José Bonifácio (substituindo este ao Deputado Ajalmar Silva,
por indicação da Liderança do PSDB), membros da Comissão de
Administração Pública; e Miguel Martini, Marcos Helênio,
Simão Pedro Toledo (este em substituição ao Deputado Romeu
Queiroz, por indicação da Liderança do PSDB) e Leonidio
Bouças (substituindo o Deputado Clêuber Carneiro, por
indicação da Liderança do PFL), membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Geraldo Santanna, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Arnaldo Penna
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 lQ Turno dos Projetos de Lei nos 761/96, que
altera a estrutura orgânica da Secretaria de Estado de
Ciência e Tecnologia, extingue cargos e dá outras
providências, e 762/96, que altera a estrutura orgânica da
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, extingue cargos e dá outras providências.
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ambos de autoria do Governador do Estado. Esclarece, ainda,
que, nos termos do art. 135, ç lg, do Regimento Interno, os
relatores foram anteriormente designados. Passa, então, ao
Projeto de Lei ng 761/96. O Deputado Simão Pedro Toledo,
relator pela Comissão de Constituição e Justiça, apresenta
seu parecer, que conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade da matéria. Colocado em
discussão e votação, é o parecer aprovado. Estando ausente o
relator pela Comissão de Administração Pública, o Presidente
redistribui o projeto ao Deputado Bonifácio Mourão, que
emite parecer concluindo pela aprovação da proposição.
Colocado em discussão, o Deputado Marcos Helênio solicita
vista do processo. A Presidência concede vista pelo prazo
regimental e determina a distribuição de avulsos do parecer
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Logo
após, passa-se ao Projeto de Lei ng 762/96. Relator pela
Comissão de Constituição e Justiça, o Deputado Simão Pedro
Toledo procede á leitura de seu parecer, o qual conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria. Discutido e votado, é aprovado o parecer. Na
ausência da relatora anteriormente designada pela Comissão
de Administração Pública, o Presidente redistribui o projeto
ao Deputado Arnaldo Penna, que emite parecer concluindo pela
aprovação da proposição. Na fase de discussão, o Deputado
Marcos Helénio solicita vista da matéria, a qual é concedida
pela Presidência. O Presidente determina, ainda, 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, convocando os membros das Comissões para a
próxima reunião conjunta, a se realizar no dia 14 de maio.
terça-feira, às 14h30min, com a finalidade de dar
prosseguimento á apreciação dos Projetos de Lei ngs 761 e
762/96, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 9 de maio de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Sebastião Helvécio -
Leonidio Bouças - Elbe Brandão - Arnaldo Penna - Marcos
Helénio - Miguel Martini - Geraldo Rezende - Clêuber
Carneiro - Simão Pedro Toledo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 1.186/96
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Irani Barbosa, a proposição em teia
tem por objetivo o encaminhamento de oficio à Secretária da
Educação, Ama Luíza Machado Pinheiro, e ao Prefeito de
Contagem, Altamir Ferreira, solicitando relação de
municipios em que haja problemas de vagas nas escolas e o
número de alunos que não conseguiram matricular-se neste ano
letivo de 1996.
Publicada em 28/3/96, vem a matéria à Mesa para receber

parecer, nos termos regimentais.
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Fundamentação
A pretensão do Deputado se ampara em duplo fundamento
constitucional: de um lado, o sagrado direito público
subjetivo á educação, que dá ao educando ou à sua família
ação e remédio processual para exigir do Estado o
cumprimento da norma constitucional (art. 208, § 1, da
Constituição Federal); de outro lado, a responsabilidade da
administração, que se deve curvar ao império da lei para
garantia desse preceito.
Estamos diante de uma denúncia de impedimento do acesso de
inúmeros educandosá escola regular, fato que,- se
confirmado, assumirá caráter de extrema gravidade.
Antes de tudo, invocamos o art. So da Constituição Federal,
mediante o qual todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza.
Essa isonomia - pressuposto da mais elementar prática
democrática - consubstancia-se e se concretiza de forma
direta na regra contida no inciso 1 do art. 206 da
Constituição da República, no que diz respeito á educação:
"Art. 206 - O ensino será ministrado com base nos seguintes

princípios:
- igualdade de condições para o acesso e permanência na

escola;".
E esse direito fundamental que estaria sendo violado pelo
órgão estadual, ao alijar do sistema vários alunos de
diversas escolas.
Que remédio jurídico teriam os excluídos nessa situação
especifica? A Carta Magna de 1988 fala em direito público
subjetivo:
"Art. 208 - ...................................

1 Q - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito
público subjetivo.".
Clamam os prejudicados por providências que importa ao
Legislativo analisar.
A pretensão do aluno não se coloca na esfera da

discricionariedade, em que a administração se desvincula de
quaisquer obrigações, causando, desse modo, o
desaparecimento de toda possibilidade do direito público
subjetivo.
Ao contrário, o direito público subjetivo é poder de
exigir, que o titular do direito exerce em direção àquele
com o qual entra em relação jurídica (Bonnard).
Na lição de De Plácido e Silva, direito público subjetivo é

o poder de ação assegurado legalmente a toda pessoa para
defesa e proteção de toda e qualquer espécie de bens
materiais ou imateriais, do qual decorre a faculdade de
exigir a prestação ou a abstenção ou o cumprimento da
obrigação a que outrem esteja sujeito.
E a 'facultas agendi, em que se mostra o poder de agir na
defesa do direito concreto ou isolado, que é de sua
substância.
Em conseqüência, o Direito (norma agendi) vem assegurá-
lo, dando o remédio jurídico (ação correspondente) que
impede qualquer violação ou lesão manifestada contra ele.
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Buscamos, no insuperável e sempre oportuno magistério de J.

Cretei la Jr. , o ensinamento para fechar este raciocínio:
"Podemos entender, "in genere", o direito público subjetivo

como a faculdade especifica de exigir prestação prometida
pelo Estado, decorrente da relação jurídica administrativa".
Quanto à obrigatoriedade do Estado, é importante atentar
para a prescrição cristalina do 2Q do art. 208 da Lei
Maior:
"Art. 208 - .........................
6 2Q - O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder

público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade
da autoridade competente.".
Dessa forma, embora contem os lesados com outro meio de
resguardar seus direitos, decidiram abrigar suas pretensões
sob o pálio protetor do Legislativo, que tem interesse na
solução de conflitos dessa natureza. Sabemos que a função
precipua do Poder Legislativo é a elaboração de leis.
Exerce, no entanto, outras atribuições de relevante
importância para a sociedade. Para o caso, interessa,
sobremaneira, a que vem expressa no art. 62, XXXI, da
Constituição do Estado:
"Art. 62 - Compete privativamente á Assembléia Legislativa:
1- ...........................................
XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo

Há, no entanto, no requerimento do Deputado um detalhe que
é necessário analisar. Pede ele seja enviado ofício à
Secretária da Educação e ao Prefeito de Contagem. No q ue se
refere ao Prefeito de Contagem, este Poder se declara
incompetente e acolhe apenas a solicitação relativa à
Secretária da Educação.
Todavia, para não inviabilizar a tramitação da proposição,
apresentamos a Emenda ng 1, que passa a fazer parte deste
parecer.

Conclusão
Em razão do exposto, somos pela aprovação do Requerimento

ng 1.186/96 com a Emenda ng 1.
EMENDA No 1

Suprima-se do Requerimento ng 1.186/96 a expressão "e ao
Prefeito de Contagem, Altamir Ferreira".
Saia de Reuniões da Mesa da Assembléia, 9 de maio de 1996.
Wanderley Avila, Presidente - Antônio Júlio, relator -
Rémolo Aloise - Maria José Haueisen - Emano Batista.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.234196
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Glycon Terra Pinto, a proposição em

análise tem por escopo a inserção nos anais da Assembléia da
reportagem intitulada "Deu Zebu", publicada na revista
"Exame, ng 24, de 22/11/95.
Publicada em 9/4/96, vem a proposição á Mesa, para receber
parecer, de conformidade com o preceito do art. 246, c/c O
art. 80, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
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A inserção nos anais da Assembléia de documentos não
oficiais está regulamentada pelo Regimento Interno da Casa e
sujeita-se à deliberação do Plenário, após receber o parecer
exigido pelos dispositivos anteriormente citados do Diploma
Regimental
A reportagem cuja transcrição nos anais da Casa se requer
foi feita com base em pesquisa encomendada pela revista
'Exame" a uma firma especializada e envolveu um total de 126
municípios brasileiros, todos com mais de 60 mil habitantes.
Informa a revista que a pesquisa se baseou em 5 quesitos

para, entre as 126 cidades relacionadas, todas situadas num
raio próximo à rede nacional de fibras ópticas da EMBRATEL,
escolher aquelas que reunissem as melhores condições para
investimentos.
A pretensão do Deputado solicitante se justifica, tendo er
vista que acidade mineira de Uberaba se destacou entre as
126 cidades escolhidas para a pesquisa, entre as quais
figuram importantes metrópoles de outros Estados, e
apresentou pontuação elevada em todos os itens, o que
significa promoção para o nosso Estado no contexto nacional.
Pelo rigor metodológico adotado na pesquisa, pela
relevância dos dados publicados, que colocaram a cidade de
Uberaba em honroso primeiro lugar como opção para
investimentos, e pela repercussão positiva para todo o
Estado, proveniente da divulgação dos resultados em
reportagem de capa de revista tão conceituada, a proposição
sob comento se apresenta como conveniente e oportuna.

Conclusão
Em razão do exposto, somos pela aprovação do Requerimento

flQ 1.234/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 9 de maio de 1996.
Wanderley Ávila, Presidente - Maria José Haueisen, relatora
- Rérnolo Aloise - Ermano Batista - Antõnïo Júlio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.255/96
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Dilzon Melo, a proposição em análise

tem por objetivo o envio de oficio ao Presidente do IPSEMG,
pedindo informações que enumera a respeito da administração
dessa autarquia.
Publicada em 18/4/96, vem a matéria à Mesa para receber

parecer, nos termos regimentais.
Fundamentação

A Constituição do Estado, no art. 62. XXXI, situa no
domínio da competência privativa da Assembléia Legislativa a
fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo.
incluídos aqueles atinentes à administração indireta.
Ao solicitar que esta Assembléia encaminhe pedido de
informação por escrito a entidade da administração indireta
do Poder Executivo, está o Deputado pretendendo que esta
Casa exerça o poder de fiscalização que a Constituição lhe
confere. Preocupa-se S. Exa. com a atual situação e o
destino da previdência dos servidores estaduais. Lídima
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inquietação de quem deve zelar resolutamente pelo bem-estar
da sociedade que representa.
A previdência, segundo Russomano, nasceu de dupla
tendência: da necessidade de amealhar o necessário á
segurança do futuro e do sentimento caritativo de
solidariedade, que se manifesta na assistência aos
necessitados. Com o passar do tempo, ela cresce e se
agiganta, levando o Estado a assumir a posição de órgão
prestador de assistência a todos quantos, em razão da saúde,
da idade ou de deficiência qualquer, não possam mais
garantir sua própria subsistência.
No Brasil, a previdência social oficializada tem como marco
inicial a edição da Lei Eloy Chaves, em 1923, que instituiu
a Caixa de Aposentadoria e Pensões - CAP - em cada empresa
de estrada de ferro. Em 1932, já havia um total de 183
dessas caixas.
Com a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio, em 1930, são realizados inúmeros estudos, dos
quais se originariam os famosos institutos de aposentadoria
e pensões: IAPM, IAPI, IAPC, etc.
Essa evolução, passando antes por dois momentos de
fundamental importância, a edição da Lei Orgânica da
Previdência Social, em 1960, e a criação do INPS, em 1966,
vai culminar na Constituição de 1988, que deu nova feição à
previdência social.
Todavia, esse crescimento desordenado provocou a geração de
um gigante singular: para sustentar o corpo colossal,
frágeis pés de barro. A previdência brasileira se torna,
então, extremamente vulnerável, alvo de grupos organizados e
individuos sem escrúpulos. Transtorna-se em sinõnímo de
corrupção e malversação do dinheiro público.
Não acreditamos que seja o caso do IPSEMG, mas entendemos a
preocupação do Deputado solicitante.
O IPSEMG, pessoa juridica de direito público, de natureza

autárquica, sujeita-se, nessa qualidade, às mesmas condições
às quais se submete o Estado, tem os mesmos privilégios da
administração matriz, e seus atos são passiveis dos mesmos
controles que regulam os atos administrativos, segundo Hely
Lopes Meirelles.
Sem prejuízo da tutela jurisdicional externa, isto ê, do
Judiciário e do Tribunal de Contas, o controle da referida
autarquia se impõe não somente pela triplice verdade que
dele emana, de afeição pelo principio da legalidade, pelo
respeito à moralidade e pela necessidade de preservação dos
objetivos, mas, principalmente, em obediência ao preceito
contido no art. 73, 'caput', e 6 2g, II, da Constituição do
Estado:
"Art. 73 - A sociedade tem direito a governo honesto,

obediente à lei e eficaz.
# 1 Q - .. -
§ 2g - E direito da sociedade manter-se correta e

oportunamente informada de ato, fato ou omissão, imputáveis
a órgão, agente político, servidor público ou empregado
público e de que tenham resultado ou possam resultar:
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II - prestação de serviço público insuficiente, tardia ou
inexistente;
O nosso Instituto de Previdência Social - IPSEMG -, corno
uma moeda, tem dupla face: de um lado, a realidade de cerca
de 500 mil contribuintes, mais de 2 milhões de
beneficiários, um hospital muito bem equipado, postos
ambulatoriais e inumeráveis convênios, que estendem os seus
serviços, praticamente, à totalidade do território mineiro;
de outro lado, as deficiências e a crescente necessidade de
ampliação e modernização, objetivando a adequação do
atendimento às expectativas do usuário.
Oportuna, pois, em todos os aspectos a solicitação do

Deputado.
Conclusão

Em razão do exposto, somos pela aprovação do Requerimento
nQ L255/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 9 de maio de 1996.
Wanderley Ávila, Presidente - Rêmolo Aloise, relator -
Maria José Haueisen - Ermano Batista - Antônio Júlio.
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ATA DA 65a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 13 DE MAIO DE 1996

Presidência do Deputado Ermano Batista
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): la Fase: Atas - Apresentação de Proposições:
Projeto de Lei no 802/96 - Comunicações: Comunicações dos
Deputados Dilzon Meio e Miguel Martini e das Comissões de
Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira - 2a Fase:
Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações
Apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Paulo Pettersen - Rêrnolo Aloise - Emano Batista - Alencar
da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Antõnio Andrade -
Arnaldo Canarinho - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Dilzon
Meio - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djaima Diniz -
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Gilmar Machado - Gil
Pereira - Ivair Nogueira - Jairo Ataide - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Maria Barros -
Luiz Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Maria
Olivia - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau -
Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Ronaldo Vasconcel los -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pecro Toledo -
Wilson Trôpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Ermano Batista) - As 20h15min, a
lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-Secretária, para proceder à leitura
das atas das duas reuniões anteriores.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
la Fase
Atas

- A Deputada Maria Olivia, 2a-Secretária "ao hoc", procede
à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são
aprovadas 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 a ia Fase do Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte
proposição:

PROJETO DE LEI NO 802196
Dá a denominação de Rodovia Denizar Veloso Santos ao trecho

da MG-202 que se inicia no entroncamento da MG-161 - São
Romão e termina em São João da Ponte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. lg - Fica denominado Rodovia Denizar Veloso Santos o
trecho da MG-202 que se inicia no entroncamento da MG-161 -
São Romão e termina em São João da Ponte.
Art 2c - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 9 de maio de 1996.
Elbe Brandão
Justificação: Denizar Veloso Santos, nascido em São João da

Ponte, soube, como poucos, emprestar a sua altivez, o seu
caráter, a sua força de trabalho e disponibilidade de servir
ao próximo à sua terra.
Foi Prefeito por duas gestões e levou benefícios não só
para o município, mas também para toda a região. Trabalhou
com afinco e honradez durante muitos anos, como funcionário
público, e foi chefe de gabinete de um dos maiores lideres
políticos de São João da Ponte, o Sr. Olimpio Campos. Graças
às suas gestões, o município conheceu o serviço de
telefonia. Integrou várias comunidades mediante a construção
de mais de 100km de estradas rurais. Construiu diversos
prédios escolares, o hospital e, principalmente, fez a
ligação de rodovias municipais com estaduais.
Homem de visão, Denizar Veloso Santos sempre soube que a
integração se dá pelas vias de comunicação. Assim sendo,
solicito a esta Casa a aprovação de seu nome para o referido
trecho da Rodovia MG-202, que está sendo asfaltada e
possibilitará, sobremaneira, o desenvolvimento do município.
Nada mais justo que dar a próprios públicos o nome de
personalidades que muito contribuíram para a grandeza de
nossa história.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Administração Pública, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno. -

COMUNICAÇOES
- São, também, encaminhadas á Mesa comunicações dos

Deputados Dilzon Meio e Miguel Martini e das Comissões de
Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira.

2a Fase
Abertura de Inscrições

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

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Saúde e Ação Social - aprovação, na 39 Reunião Ordinária.
dos Projetos de Lei ns 664/96, do Deputado Alvaro Antônio;
661/96, do Deputado Ermano Batista: 642/96, do Deputado
Ronaldo Vasconcellos, e 675/96, do Deputado José Henrique; e
pela Comissão de Fiscalização Financeira - aprovação, na 27
Reunião Ordinária, do Requerimento flQ 1.251/96. do Deputado
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Paulo Piau (Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados Dilzon
Melo, Lider do PTB - indicação do Deputado Paulo Schettino
para continuar a ocupar o cargo de ViceLider do PTB
(Ciente. Cópias ás Lideranças e à Gerência-Geral de Apoio às
Comissões-); e do Deputado Miguel Martini - s:a ausência do
Pais no periodo de 16 a 19/5/96- (Ciente. Pubtue-se.).

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

ATA DA bOa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 8 DE MAIO DE 1996

Presidência do Deputado Wanderley Ávila
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): Discussão e Votação de Proposições:
Votação, em 19 turno, do Projeto de Resolução no 773/96;
requerimento do Deputado Péricles Ferreira; aprovação do
requerimento - Discussão, em 19 turno, do Projeto de Lei no
746/96; discurso do Deputado Alencar da Silveira Júnior;
apresentação da Emenda no 2; encerramento da discussão;
encaminhamento do projeto e da emenda à Comissão de
Administração Pública - Discussão, em 29 turno, do Projeto
de Lei no 635/96; aprovação na forma do vencido no 19 turno
- Discussão, em 19 turno, do Projeto de Lei no 624/95;
apresentação da Emenda no 5; encerramento da discussão;
encaminhamento do projeto e da emenda à Comissão de
Administração Pública - Discussão, em 19 turno, do Projeto
de Lei no 389/95; aprovação na forma do Substitutivo 

no 
1 -

Discussão, em 19 turno, do Projeto de Lei 
no 459/95;

aprovação com a Emenda 
no 

1 - ENCERRAMENTO.
COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise
- Ibrahim Jacob - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso -
Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos
Pimenta - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Ojalma Diniz - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo
Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - trani Barbosa -
Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José
Henrique - José Maria Barros - Kemil Kunaira - Luiz Antônio
Zanto - Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio - Marco Régis -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Schettino - Pêricles
Ferreira - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Helvécio - Simão
Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wilson Trópia.
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ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 9h15rnin, 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. 2o-Secretário, para proceder á leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE
Ata

- O Deputado A j lton Vilela, 2Q-Secretário "ad hoc", procede
à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

28 PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, com a
apreciação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em lQ turno, do Projeto de
Resolução nQ 773/96, da Mesa da Assembléia, que altera
dispositivos da Resolução no 5.065, de 31/5/90. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do projeto com as Emendas
ns 1 a 3, que apresenta. Vem à Mesa requerimento do
Deputado Péricles Ferreira, em Que solicita, na forma
regimental, o adiamento da votação do Projeto de Resolução
nQ 773/96. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Discussão, em lo turno, do Projeto de Lei nQ 746/96, do
Governador do Estado, que altera a estrutura orgânica da
Secretaria de Estado da Habitação e dá outras providências.
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto com a Emenda ng 1, que apresenta. As Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam
pela sua aprovação com a Emenda flQ 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Para discuti-lo, com a
palavra, o Deputado Alencar da Silveira Júnior.
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente,

Srs. Deputados, companheiros da imprensa, sou pela aprovação
do projeto na forma que lhe está sendo dada pela Comissão.
Mas gostaria de lembrar o Projeto de Lei nQ 391/95. de minha
autoria, que proibe as "carteiradas" no Mineirão. Para minha
surpresa, na semana passada, acompanhei uma entrevista em
que o Secretário de Esportes, o Sr. Ademir Lucas, dizia que
ele, por determinação do Governador do Estado, iria acabar
com aquela prática; iria acabar com a gratuidade no
Mineirão. Em nenhum momento esta Casa nem este Deputado foi
lembrado.
No último sábado, num encontro com o mesmo Secretário, em

Contagem, expliquei-lhe que o meu projeto encontra-se nesta
Casa desde agosto do ano passado, e disse-lhe do trabalho
incessante que estou realizando: procurei todos os clubes,
todas as emissoras de rádio, assim como a AMCE, a Secretaria
da Segurança Pública, o Governo do Estado e o próprio
Secretário. Contudo, nesse encontro, ele me disse claramente
o seguinte: "Terei que tomar alguma providência, porque a
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Assembléia Legislativa é muito morosa, é muito devagar; ela
não teve competência para analisar e aprovar, em período
razoável, um projeto de interesse de todos os belo-
horizontinos, de todos os mineiros" . E ele disse isso em
alto e bom som. O Deputado Alvaro Antônio, que foi a uma
convenção do PDT, em Contagem, estava comigo e também deve
ter escutado.
Agora, o Sr Ademir Lucas, meu amigo pessoal, Secretário
que, por ser candidato a Prefeito, está deixando a Pasta,
não precisava ter dito que era seu o mérito do projeto.
Quero dizer aos senhores, como disse ao Deputado Miguel
Martini, que, se o companheiro Ademir Lucas, como anunciou,
acabar com a "carteirada" no próximo jogo, sem que meu
projeto tenha sido aprovado, eu entrarei na justiça. Então,
o Secretário terá que pagar todos os ingressos gratuitos do
ano passado, pois o que ele está se propondo a fazer agora,
porque há um projeto meu em tramitação, poderia estar
fazendo já há um ano, desde quando assumiu o cargo. Vejam o
prejuízo que ele deu aos clubes, deixando as autoridades
entrarem de graça, deixando os convites da ADEMG serem
distribuídos! Se agora ele pode fazer a cobrança, poderia
estar fazendo há um ano, porque lei alguma mudou. Se a lei
já existia há um ano, se ele tinha respaldo para fazer a
cobrança há um ano, por que não o fez? Por que não cobrou há
um ano? Por que esperou o momento das eleições municipais?
Fica a minha pergunta Por que o Secretário Ademir Lucas,
quando tomou posse, não tomou a medida de acabar com as
"cart eiradas"?
O que me deixa mais triste é que por várias vezes estive
com o Secretário, conversei com ele, expliquei-lhe o
projeto. Esta Casa trabalhou desde agosto. Temos um
substitutivo, temos emendas de Deputados, e o projeto está
saindo daqui da melhor maneira possível.
Espero que até o próximo dia 26, quando será reaberto o

Mineirão, o projeto se torne lei, porque ele tem o apoio do
Governo do Estado, do próprio Secretário, dos clubes, dos
jornalistas, enfim, de todos. Esta Casa, tenho certeza
absoluta, mesmo não estando presente o companheiro João
Leite, também estará de acordo. Mesmo com a objeção do
companheiro Paulo Schettino, que é o representante da
Policia Civil aqui e acha um absurdo a policia pagar no
Mineirão, esta Casa estará de acordo. Com o Deputado João
Leite, já resolvemos o problema, porque no substitutivo
entram os ex-atletas. Agora, também cabe a nós, Deputados,
também nos lembrarmos também dos ex-pedreiros, dos ex-
ajudantes de obra, dos ex-garis, dos ex-lixeiros, dos ex-
trabalhadores, porque são eles os que juntam dinheiro
durante toda a semana e vão para o Mineirão no final de
semana para passar momentos de descontração.
Sr. Presidente, peço a esta Casa, mais uma vez, que me
ajude a aprovar esse substitutivo, que teve a colaboração
dos Deputados Arnaldo Penna, Ajalmar Silva e vários outros,
para que, no próximo dia 26, vejamos a imprensa noticiar,
não que o Secretário disse: "Eu vou acabar com a
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'carteirada' '; mas que nós, Deputados, tivemos condição de
dizer: "A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
acabou com as 'carteiradas' no Mineirão". Muito obrigado,
Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Continua em discussão o projeto. Não há

outros oradores inscritos.
- Vem à Mesa:

EMENDA Hp 2 AO PROJETO DE LEI Hp 746/96
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a

alienar os imóveis urbanos de sua propriedade, localizados
nos municipios mineiros, que não estejam sendo utilizados
pelos órgãos da administração direta ou indireta ou que não
estejam cedidos a outras instituições oficiais.
Parágrafo único - Os recursos obtidos com a alienação dos
imóveis serão aplicados preferencialmente em planos
habitacionais destinados á população de baixa renda.!!.
Sala das Reuniões, 8 de maio de 1996.
Carlos Pimenta
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da

discussão, foi apresentada a Emenda no 2, do Deputado Carlos
Pimenta. Nos termos do E 2g do art. 195 do Regimento
Interno, a Presidência vai devolver o projeto e a emenda à
Comissão de Administração Pública.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei no 635/96, do

Governador do Estado, que dispõe sobre as competências das
unidades das Regiões Administrativas e dá outras
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto na forma do vencido em lQ turno.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprova--D. Fica,
portanto, aprovado, em 2o turno, , o Projeto de Lei no 635/96
na forma do vencido em lQ turno. A Comissão de Redação.
Discussão, em lo turno, do Projeto de Lei flQ 624/95, do
Governador do Estado, que altera dispositivos da Lei no
10.628, Que reorganizou o Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social, e dá outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as
Emendas nos 1 e 2, que apresenta. A Comissão de
Administração Pública opina pela sua aprovação com as
Emendas nos 1 e 2. da Comissão de Justiça. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com
as Emendas nos 1 e 2, da Comissão de Justiça, e as Emendas
nos 3 e 4, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos.
- Vem á Mesa:

EMENDA Hp 5 AO PROJETO DE LEI No 624/96
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - O servidor abrangido pelo art. 11 da Lei no

9.346, de 5 de dezembro de 1986, e o servidor do Quadro do
Magistério que tenha entrado em exercicio na SRE até 15 de
março de 1991 poderão optar pela sua integração no Quadro de
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Pessoal da Educação, observado o disposto no Decreto ng
36.033, de 14 de setembro de 1994.'.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Gilmar Machado
Justificação: Em 1986, pela primeira vez, conseguiu-se a
implantação de um quadro de pessoal para os funcionários que
exerciam suas atividades na Secretaria de Estado da
Educação, tanto no órgão Central como nas Superintendências
Regionais de Ensino (antigas Delegacias Regionais de
Ensino), definindo suas funções, sua estrutura e, sobretudo,
organizando a politica de recursos humanos dentro da SEE.
Ocorre que a Lei no 9.346, de 1986, que criou o Quadro da
Educação, definiu como critério de entrada a função exercida
no dia 14/6/86, o que impossibilitou que boa parte dos
servidores do Quadro de Magistério fizesse opção pelo
Quadro, sendo-lhes facultada, porém a permanência na SEE-MG,
com os direitos e as vantagens da Lei ng 7.109, de 1977
(Estatuto do Magistério).
Após a promulgação da Constituição Estadual de 1989, o
Governo do Estado argüiu a inconstitucionalidade do art. 286
das Disposições Constitucionais Transitórias, obtendo
parecer favorável do STF, que definiu que o tempo dos
servidores do Quadro do Magistério tora de sala de aula não
constitui efetivo exercicio de magistério, sendo-lhes
retirado o direito ao biênio, ao pó-de-giz, à aposentadoria
aos 25 anos e enquadrando-os dentro das lei que regiam o
Quadro Permanente.
Portanto, nada mais justo que permitir a esses servidores a
opção pelo quadro especifico da educação, pois, assim,
estariam de fato e de direito dentro das normas que regem o
quadro geral do Executivo.
Tal decisão causou grandes transtornos e insatisfações,
tanto para os servidores quanto para a administração da SEE,
pois caracterizou a figura de um quase" Quadro Suplementar,
no qual os direitos de uma lei são negados enquanto os
deveres de outra são exigidos. Foi cometida injustiça com as
duas classes, pois jamais deixaram de cumprir suas
obrigações e seus compromissos com a Educação.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decc -rer da

discussão, foi apresentada a Emenda no 5, do Deputado Gilmar
Machado. Nos termos do § 2g do art. 195 do Regimento
Interno, a Presidência vai devolver o projeto e a emenda á
Comissão de Administração Pública.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei ng 389/95, da
Deputada Maria José Haueisen, que determina a divulgação dos
recursos repassados aos niunicipios pelo poder público
estadual. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n
1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo ng 1, da
Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela sua rejeição. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo no 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam



como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,
aprovado, em 1Q turno, o Projeto de Lei nQ 389/95 na forma
do Substitutivo nQ 1. Â Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei ng 459/95, do
Deputado José Bonifãcio, Que dispõe sobre a publicação de
matéria no Minas Gerais", órgão oficial dos Poderes do
Estado. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda no 1, que
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela
sua aprovação com a Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nQ 1, que recebeu
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em lQ turno, o Projeto de Lei nQ 459/95
com a Emenda ng 1. A Comissão de Administração Pública.

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 publicadà. Levanta-se a reunião.

ATA DA 101? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 9 DE MAIO DE 1995

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Wanderley
Ávila

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em lQ
turno, do Projeto de Lei ng 747/96; apresentação da Emenda
nQ 3; encerramento ca discussão; encaminhamento do projeto e
da emenda á Comissão de Administração Pública - Discussão,
em 2g turno, do Projeto de Lei nQ 727/96; aprovação na forma
do vencido em ip turno, com a Emenda ng 1 - Discussão, em
turno único, do Veto Total á Proposição de Lei ng 12.902;
manutenção - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 9h15min, comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro

Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob
- Ermano Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Aalmar
Silva - Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Alvaro
Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antõnio
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão -
Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon
Meio - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
Jairo Ataide - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José
Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira - Luiz Antõnio
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Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio -
Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcel los - Sebastião Helvécio - Simão
Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wilson Jrôpia.
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a
palavra, a Sra. 2a-Secretária, para proceder á leitura da
ata da reunião anterior.

lg PARTE
Ata

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

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Nos termos
do edital de convocação, a Presidência vai passar á 2@ Parte
da reunião, com a discussão e a votação da matéria constante
na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em lo turno, do Projeto de
Lei ng 747/96, do Governador do Estado, que dispõe sobre a
reestruturação da Secretaria de Estado da Cultura e dá
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas ngs 1 e 2, que
apresenta. As Comissões de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira opinam pela sua aprovação com as
Emendas ngs 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Justiça. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
- Vem à Mesa:

EMENDA No 3 AO PROJETO DE LEI Ng 747/96
Dê-se a seguinte redação ao inciso III do art. lQ:
"Art. lg - ...................................
III - supervisionar e coordenar o levantamento e o

cadastramento do patrimônio cultural, histórico e artistico
do Estado, com vistas a sua preservação, proteção e adequada
utilização pela comunidade,".
Sala das Reuniões, de maio de 1996.
Almir Cardoso
Justificação: Consideramos a redação da Lei ng 11.714, de
1994, mais adequada ao interesse público, por determinar o
levantamento e o cadastramento do patrimônio cultural,
artistico e histórico do Estado.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da

discussão, foi apresentada a Emenda nQ 3, do Deputado Álmir
Cardoso. A Presidência, nos termos do 2o do art. 195 do
Regimento Interno, vai devolver o projeto e a emenda à
Comissão de Administração Pública para Que emita parecer
sobre ela.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng 727/96, do
Governador do Estado, que altera a estrutura orgânica da
Secretaria de Estado de Recursos Minerais, Hidricos e
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Energéticos e dá outras providências. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em 1Q turno, com a Emenda nQ 1, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda no 1.
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2Q turno, na
forma do vencido em lQ turno, com a Emenda no 1, o Projeto
de Lei nQ 727/96. A Comissão de Redação.
Discussão, em turno único, do Veto Total á Proposição de
Lei nQ 12.902, que acrescenta artigo à Lei nQ 6.421, de
30/9/74, que dispõe sobre uso de livros didáticos e
uniformes escolares. A Comissão Especial opina pela
manutenção do veto. Em discussão, o veto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai
submeter a matéria a votação secreta, de acordo com o art.
234 do Regimento Interno. Antes, lembra ao Plenário que os
Deputados que desejarem manter o veto deverão votar 'sim', e
os que desejarem rejeitá-lo deverão vota- "não". A
Presidência designa os Deputados Ailton Vilela e Dilzon Meio
para atuarem como escrutinadores. 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 - Wanderley Avila - Maria José Haueisen -
Ibrahim Jacob - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson Adauto -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arnaldo Penna - Bilac
Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta -
Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Elbe Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende -
Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Jairo
Ataide - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José
Henrique - Luiz Antônio Zanto - Maria Olivia - Olinto
Godinho - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Helvécio -
Toninho Zeitune.
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 conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 43 Deputados: foram encontradas
na urna 43 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" 39 Deputados; votaram
"não" 4 Deputados. Portanto, está mantido o Veto Total á
Proposição de Lei nQ 12.902. Oficie-se ao Governador do
Estado.



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 5a 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 VARIAÇOES DO
VAF DOS MUNICÍPIOS DE CONTAGEM, CONGONHAS E VARGINHA,
REFERENTES AO PERÍODO DE 1992 A 1995
As dezesseis 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 Geraldo Rezende, Ivair Nogueira,
Gilmar Machado, Carlos Pimenta, Alberto Pinto Coelho,
Arnaldo Penna e Paulo Piau, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo
Rezende, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Ivair Nogueira que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência faz a leitura do Oficio ng 103/95,
datado de 23/4/96, enviado pela Prefeitura Municipal de
Congonhas; do oficio datado de 2/4/96, encaminhado à
Comissão pelo Sr. Márcio Garcia Vilela, e da cópia da
correspondência datada de 6/2/96, encaminhada pelo Sr.
Marcos Letayf Macedo ao Prefeito Municipal de Congonhas.
Informa, ainda, aos membros da Comissão que, em atenção ao
Oficio nQ 452/96, da Secretaria-Geral da Mesa, referente ao
requerimento do Deputado rvair Nogueira, em que solicita
sejam informados os nomes das empresas de consultoria do VAF
que prestaram serviços ás prefeituras municipais no período
de janeiro de 1989 a dezembro de 1995, foram recebidas
respostas dos Municípios de Jacutinga, Almenara e Araguari.
Encontra-se sobre a mesa requerimento do Sr. Aloisio Hugo
Guimarães, em que solicita a liberação de cópia das notas
taquigráficas dos depoimentos prestados até esta data. A
Presidência determina que o pedido seja atendido após o
depoimento do requerente. O Presidente esclarece que a
finalidade desta reunião é ouvir o depoimento do Sr. Marcos
Letayf Macedo, Diretor da empresa Tema Consultoria Econômica
e Financeira Ltda., e o convida a tomar assento à mesa dos
trabalhos. A Presidência comunica que se encontra em suas
mãos requerimento da mencionada empresa, no qual o seu
advogado, Sr. José Alfredo Baracho Júnior, solicita estar
presente junto com o depoente. A Presidência defere, em
termos, o requerimento: pode o advogado permanecer junto ao
seu cliente, mas sem se manifestar. O Presidente dá alguns
esclarecimentos aos presentes quanto à legislação referente
às comissões parlamentares de inquérito e quanto ao
desenvolvimento dos trabalhos e, em seguida, passa a palavra
ao depoente, para que se qualifique e preste os
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esclarecimentos iniciais sobre as Questões de seu
conhecimento. Na fase de questionamento, fazem perguntas á
testemunha os Deputados Ivair Nogueira, Carlos Pimenta.
Gilmar Machado, Arnaldo Penna, Alberto Pinto Coelho e
Geraldo Rezende, conforme consta nas notas taquigráficas. A
Presidência recebe do depoente ampla documentação e
determina que esta seja anexada aos autos. Encerrado o
depoimento, a Presidência agradece a colaboração do Sr.
Marcos Letayf Macedo. Não havendo "quorum" para a votação de
proposições e nada mais havendo a ser tratado, a Presidência
agradece o comparecimento dos parlamentares, do depoente e
dos demais participantes, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratua da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 8 de maio de 1996.
Geraldo Rezende, Presidente - Ivair Nogueira - Carlos
Pimenta - Gilmar Machado - Arnaldo Penna - Alberto Pinto
Coelho.
ATA DA 15? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL
Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de abril
de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Djalma Diniz, Glycon Terra Pinto e
Miguel Martini, membros da supracitada Comissão. 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 membros presentes. A
Presidência acusa o recebimento de oficio do Sr. Roque Dias
Ribeiro, Vereador à Cãmara Municipal de Iturama, publicado
no "Diário do Legislativo" de 24/4/96. Passa-se à 2a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
parecer sobre proposição sujeita à apreciação do Plenário da
Assembléia. Na ausência do Deputado Paulo Schettino, relator
do Projeto de Lei ng 654/96. a Presidência redistribui a
matéria ao Deputado Miguel Martini, que requer prazo
regimental para a emissão do parecer, o que é deferido pela
Presidência. Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Nos termos
da Deliberação ng 487, são aprovados os Requerimentos nos
1.250 e 1.252/96. 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 maio de 1996.
Djalma Diniz, Presidente - Paulo Schettino - Sonifácio

Mourão - Miguel Marini. -
ATA DA iSa REUNIÃO EXTRAORDINARXA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quatorze horas e trinta minutos do dia sete de maio de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Bonifácio Mourão, Sebastião Helvécio
e Elbe Brandão, membros da supracitada Comissão. Na ausência
do Presidente, o Vice-Presidente. Deputado Bonifácio Mourão.
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assume a direção dos trabalhos e, havendo número regimental,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Sebastião
Helvõcio que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Em seguida, a Presidência distribui à Deputada Elbe Brandão
o Projeto de Lei Complementar no 16/96 e os Projetos de Lei
nos 314, 365, 477, 486, 509, 575, 581, 582, 586 e 587/95 e
ao Deputado Sebastião Helvécio os Projetos de Lei flQ5 588,
595, 602, 605, 605, 618, 619, 620, 628. 631 e 632/95 e
643/96. Passa-se à 2a Parte da Ordem do Dia, com a discussão
e a votação de proposições sujeitas à apreciação do
Plenário- Discutidos e votados, cada um por sua vez, são
aprovados os pareceres que concluem pela aprovação do
Projeto de Lei Complementar ng 15/96 e do Projeto de Lei ng
486/95 (relatora: Deputada Elbe Brandão). Passa-se à fase de
discussão e votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. Discutidos e votados
cada um por sua vez, são aprovados os pareceres que concluem
pela aprovação dos Projetos de Lei ngs 314, 365, 477, 509,
575, 681, 582. 586 e 587/95 (relatora: Deputada Elbe
Brandão), 588, 595, 602, 606, 606, 618, 619, 620, 628, 631 e
632/95 e 643/96 (relator: Deputado Sebastião Helvécio)_
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, 9 de maio de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros - Bonifácio

Mourão - Miguel Martini.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 19961

ATAS

ATA DA 1489 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 14 DE MAIO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús
e Wanderley Ávila

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Ofícios, telegramas e
cartões - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ngs
803 a 806/96 - Requerimentos ngs 1.395 a 1.400/96 -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Sebastião Costa e
Paulo Schettino(3) e da Comissão de Defesa Social - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Durvai Angelo, Paulo
Schettino e Wanderley Ávila - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): 4
Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações
Apresentadas - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei ng 727/96; aprovação -
Parecer da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade do
Projeto de Lei ng 424/95; aprovação - Parecer da Comissão de
Justiça pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei ng
536/95; aprovação; verificação de votação; inexistência de
"quorum" para votação; anulação da votação; questão de
ordem; chamada para recomposição de número regimental
existência de "quorum" para votação; renovação da votação do
parecer; rejeição - Parecer da Comissão de Justiça pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei ng 538/95; aprovação
- 2a Fase: Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em
lo turno, do Projetc e Lei no 65/95; aprovação com a Emenda
ng 1 - Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei ng 458/95;
aprovação com a Emenda no 1 - Discussão, em lQ turno, do
Projeto de Lei ng 560/95; aprovação na forma do Substitutivo
no 1, com as Emendas ngs 1 e 2 - Discussão, em lo turno, do
Projeto de Lei no 720/96; aprovação - ENCERRAMENTO - ORDEM
DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José
I-Iaueisen - 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 - António Andrade -
António Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac
Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta -
Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Ojaima
Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco
Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Gil Pereira - Giycon 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 - Luiz Antônio
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Zanto - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Maria Olivia -
Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau
- Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune -
Wilson Trópia.

ABERTURA
o Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 14h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2g-Secretária, para proceder á leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

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

correspondência
OFÍCIOS

Da Sra. Ana Luiza Machado Pinheiro, Secretária da Educação.
enviando. em atenção a requerimento do Deputado Durval
Angelo, informações a respeito do Quadro de Pessoal das
escolas estaduais.
Do Sr. Bená Guedes, Secretário de Recursos Minerais,

Hídricos e Energéticos, encaminhando informações prestadas
pelo Departamento de Recursos Hídricos do Estado sobre
programas de barranentos para a região do semi-árido
mineiro. (- Anexe-se aos Requerimentos nos 947 e 950/95.)
Do Sr. Aloysio Ribeiro de Almeida, Prefeito Municipal de

Varginha, informando que as DAMEFs requeridas por esta Casa
pertencem aos arquivos da Administração Fazendária III, para
onde deverá ser dirigida a solicitação. (- Anexe-se à CPI -
VAF.
Do Sr. José Maria Caetano de Freitas da Mata Mourão,

Diretor-Geral da Imprensa Oficial, em atenção a requerimento
do Deputado Marcos Helênio, prestando informações sobre os
documentos e as máquinas pertencentes a esse órgão.
Da Sra. Maria Emilia Rocha Mello de Azevedo, Secretária de
Politica Urbana do Ministério do Planejamento e Orçamento,
informando, em atenção a requerimento do Deputado Carlos
Pimenta, sobre a impossibilidade da inclusão de municipios
mineiros no PRONURB e no PROSEGE e encaminhando exemplares
que tratam dos programas de saneamento executados pelo
Ministério.
Do Sr. Rogério M. W. Pires, Chefe de Gabinete do Secretário
da Fazenda, encaminhando, em atenção a Requerimento no
756/96, do Deputado Anderson Adauto, dados referentes à
arrecadação de 1994 e 1995 e á transferência de recursos aos
rnunicipios.
Do Sr. Abel Lobo Cordeiro, Chefe de Gabinete da Vereadora

Zazá Schettino, agradecendo convite para a reunião especial
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em homenagem à Academia Municipalista de Letras de Minas
Gerais.
Do Sr. Rubens B. Furfuro, de Barra do Itapemirim,

agradecendo, em especial, ao. Deputado Paulo Schettino, o
voto de pesar manifestado por esta Casa quando do
falecimento de sua filha.

TELEGRAMAS
Dos Srs. Márcio Aristeu Monteiro de Barros. Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado, Antônio do Valle, Chico
Ferramenta e Lael Varella, Deputados Federais, José Maria
Caldeira, Presidente do TRr-MG, Ademir Lucas, Secretário do
Trabalho, e Homero Ferreira Diniz, representante
institucional da CEF em Minas Gerais, agradecendo convite
para a reunião especial em homenagem à Academia
Municipalista de Letras de Minas Gerais.

CARTÕES
Do Sr, Márcio Aristeu Monteiro de Barros, Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado, agradecendo o envio de
exemplar do documento 'Audiências Públicas Regionais -
Orçamento 1996 - Relatório de Acompanhamento das Propostas".
Dos Srs. Alysson Paulineili, Secretário de Agricultura, e
Maria Regina Nabuco, Secretária Municipal, agradecendo
convite para a reunião especial em homenagem à Academia
Municipalista de Letras de Minas Gerais.

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

PROJETO DE LEI No 803/96
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

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

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Francisco Ramalho
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Monte Sião é uma sociedade civil de
caráter assistencial, sem fins lucrativos, com duração por
tempo indeterminado, que tem por objetivos prestar
assistência sociobeneficente e proporcionar educação,
habitação e lazer ao excepcional, visando a seu bem-estar e
a sua integração social; desenvolver a cultura especializada
e o treinamento de pessoal destinado a trabalhar no campo da
educação para o excepcional; pleitear junto aos poderes
públicos competentes medidas normativas e administrativas
visando aos interesses do excepcional.
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Dentro desse espirito, evidencia-se seu caráter de
utilidade pública, objetivamente demonstrado pela
documentação anexa. Pelas finalidades a que se propõe este
projeto de lei, espera-se a sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 804/96
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE de Itaguara, com sede no Município
de Itaguara.
A ssenbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Arz. ip - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Itaguara, com
sede no Município de Itaguara.
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.
Francisco Ramalho
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE de Itaguara é uma sociedade civil de
caráter beneficente, sem fins lucrativos, com duração por
tempo indeterminado, que tem por objetivos prestar
assistência sociobeneficente e proporcionar educação,
habitação e lazer ao excepcional, visando a seu bem-estar e
a sua integração social; desenvolver a cultura especializada
e o treinamento de pessoal destinado a trabalhar no campo da
educação para o excepcional; pleitear junto aos poderes
públicos competentes medidas normativas e administrativas
visando aos interesses do excepcional.
Dentro desse espírito, evidencia-se seu caráter de
utilidade pública, objetivamente demonstrado pela
documentação anexa. Pelas finalidades a que se propõe este
projeto de lei, espera-se a sua aprovação-
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

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

PROJETO DE LEI NO 805/96
Declara de utilidade pública o Hospital Nossa Senhora das

Neves de Pavão, localizado no Município de Pavão.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Hospital
Nossa Senhora das Neves de Pavão, localizado no Município de
Pavão.
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-
Maria José Haueisen
Justificação: Lamentavelmente, os indicadores de saúde
relativos ao povo brasileiro denunciam, há décadas, a
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presença de múltiplas doenças que exigem atendimento
ambulatorial ou hospitalar.
Nesse doloroso quadro, foi fundado, em 4/5/74, o Hospital
Nossa Senhora das Neves de Pavão. A entidade vem sendo
amparada por subvenções municipais e donativos particulares,
insuficientes para atender a demanda. Por ser una
instituição filantrópica, é a ela que se socorrem os
moradores carentes o Município de Pavão, o que onera os
seus recursos, tanto materiais como humanos, principalmente
nestes tempos de crise.
E verdade que o Hospital tem procurado redimensionar-se
para enfrentar essa nova realidade. Foi assim que criou,
recentemente, o Clube das Mães, que presta assistência à
maternidade e à infância e abriga pessoas de terceira idade.
Com este projeto, desejamos prestar o nosso apoio ao

valioso trabalho empreendido pela instituição em causa.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

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

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

com sede no Município de Mirai.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato

Rural de Mirai, com sede no Município de Mirai.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de maio de 1996.
José Bonifácio
Justificação: O Sindicato Rural de Mirai é instituição sem

fins lucrativos que se propõe trabalhar pelo desenvolvimento
e pelo bem-estar social de seus associados e pelo progresso
do Município de Mirai.
Voltada para a defesa dos direitos de seus associados, a
entidade em questão faz jus à declaração de sua utilidade
pública.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Ng 1.395/96. da Deputada Elbe Brandão, solicitando se

transcreva nos anais da Casa o pronunciamento do Prof. José
Geraldo de Freitas Drumond, proferido quando da visita do
Governador do Estado ao Município de Janaúba. (- A Mesa da
Assembléia.)
No 1.396/96, do Deputado Paulo Schettino, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do - Estado com vistas á
regulamentação da Lei no 11.547, de 28/4/94. (- A Comissão
de Saúde e Ação Social.)
NQ 1.397/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
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Maçônica Quatro de Junho Uberabense, localizada no Município
de Ijberaba, por seus 13 anos de existência.
No 1.398/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Estrela de Davi II, localizada nesta Capital, por
seus cinco anos de existência. (- Distribuídos à Comissão de
Educação.
No 1.399/96, do Deputado Almir Cardoso, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas a que
envie informações acerca dos valores dos investimentos
realizados no Município de Paracatu, desde o inicio do
convênio com essa empresa até a presente data. (- A Mesa da
Assembléia.)
No 1.400/96, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do IPSEMG com vistas ao
reexame dos proventos dos pensionistas daquele Instituto. (-
A Comissão de Saúde e Ação Social.)

COMUNICAÇÕES
- São, também, encaminhadas á Mesa comunicações dos
Deputados Sebastião Costa e Paulo Schettino (3) e da
Comissão de Defesa Social

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

Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, a comunidade mutuense foi surpreendida pela
informação de que a agência local do Banco do Brasil será
fechada no dia 24 de maio, em um momento em que estava em
recuperação, diminuindo seu déficit operacional. A medida
autoritária foi tomada pela direção do Banco sem discutir
com a população, sem buscar novas alternativas para a
viabilização da agência.

O Banco do Brasil representa muito para Mutum, oue tem na
agropecuária sua principal atividade econômica, por ser o
único Banco do Pais que investe nessa área, além de estar
abrindo novas linhas de crédito para as micro e pequenas
empresas. Com Quase 30 mil habitantes, com 3.000
aposentados. Mutun não pode ficar sem uma agência do Banco
do Brasil para pensar o seu futuro e o seu desenvolvimento e
prestar um melhor serviço ao povo e às empresas da cidade.
Sabemos que o fechamento da agência está dentr: da

política neoliberal do Governo de Fernando Henrique Caroso
e até de uma perspectiva de privatizar o Banco, favorecendo
o sistema bancário privado. O próprio tucano Ciro Gomes
denunciou, em artigo, o Governo, mostrando dados
estarrecedores de gastos do Governo com os grandes neste
pais, que citamos: R$7.500.000.000,00 para os grandes
proprietários rurais inadimplentes com o Banco do Brasil;
R$3.500.000.000,00 para as Prefeituras inadimplentes;
R$5.000.000.000,00 para sanear 'a roubalheira do Banco
Nacional"; R$2.900.000.000,00 para tapar "o buraco da
roubalheira do Banco Econômico"; RS15.000.000.000,00 para
cobrir as estripulias de Quércia e Fleury no rombo do
BANESPA'; R$3.300.000.000,00 para cobrir a divida externa de
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Maluf em São Paulo. Como se vê, o Banco do Brasil e o povo
cobrem, com bilhões, acordos clientelistas do Governo. Que
moral eles têm para falar de déficit de quatro, cinco ou
quinze mil reais na agência de Mutum?
Por isso, fazemos um apelo aos Senadores, Deputados

Federais e Deputados Estaduais dos partidos PSDB, PFL, PPB,
PTB, PI- e PMDB, que apóiam o Governo Federal, para que
impeçam estecrime contra o desenvolvimento de Mutum. A
decisão está nas mãos do Governo que apóiam. Caso se calem,
ou façam só jogo de cena de que estão contra o fechamento da
agência e sejam cúmplices deste crime do Governo Federal, o
povo de Mutum se lembrará de seus nomes em 3 de outubro. Ou
melhor, se esquecerá dos seus nomes e dos seus partidos.
Nos dias 8 e 9, estivemos em Mutum, juntamente com a

Liderança maior do nosso partido, Luiz Inácio Lula da Silva,
e com o Presidente do PT em Minas Gerais, Deputado Tilden
Santiago. Lã, denunciamos em praça pública o fechamento da
agência e nos reunimos com o Prefeito e com a Associação
Empresarial de Mutum, ocasião em que manifestamos apoio e
ouvimos um forte incentivo de Lula à continuidade da luta
contra o fechamento, o qual afirmou claramente: "O paciente
está no CTJ, nas não morreu ainda. A luta tem que continuar,
com firmeza e coragem".
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, com este

incentivo de Lula, alguém que tão bem conhece os caminhos da
organização dos pequenos e excluidos, visitamos a agência na
cidade, para conhecer sua real situação financeira,
encaminhamos cartas de protesto contra o fechamento ao
Presidente da República, ao Ministro da Fazenda e aos
Presidentes dos Bancos do Brasil e Central, e amanhã, dia
15/5/96, estaremos em Brasília, acompanhando o Prefeito
Municipal, Osório Teixeira Filho, e lideranças empresariais.
sindicais e comunitárias da cidade Vamos a Brasilia para
pressionar as autoridades federais e os politicos cotados na
cidade, para que não permitam o fechamento da agência.
Registro também como positivo nesse movimento o

envolvimento do Prefeito de Mutum e da Associação
Empresarial, que estão dispostos inclusive a assumirem
gastos com a manutenção da agência. Acreditamos que, com
essa ação, o Banco estará mais voltado para a comunidade,
que estará também se responsabilizando por ele. Com isso,
passará a ter lucros na cidade, mesmo sabendo que esse não
pode ser o seu único objetivo. O Banco do Brasil existe para
servir ao povo e levar o desenvolvimento para as regiões
interioranas. Está na hora do Sr Fernando Henrique aprender
essa e outras lições e deixar de ser o "sociólogo dos
primcipes". Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo

Schettimo
O Deputado Paulo Schettino - Sr. Presidente, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, imprensa, participantes das
galerias, um dos problemas que mais tem preocupado os
mineiros e, em especial, o povo belorizontino é, sem sombra
de dúvida, a situação catastrófica em que se encontra o
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nosso principal cartão de visitas, famoso em todo o mundo, a
Lagoa da Pampulha.
Criada através da barragem em 1936 e inaugurada em 1938

com o fim precipuo de controlar as enchentes na região,
propiciar abastecimento público de água e como área de
lazer, recebeu do então Prefeito Juscelino Kubitschek, a
partir de 1940, atenção especial, transformando-se em
extraordinário conjunto arquitetônico e paisagistico,
orgulho maior da nossa Capital.

Para alcançar esse louvável objetivo, JK convidou técnicos
de prestigio internacional em suas respectivas atividades
profissionais, tais como Oscar Niemeyer, Burle Marx.
Ceschiatti e Portinari. O resultado desse trabalho conjunto
e integrado é do conhecimento de todos nós.
No entanto, desgraçadamente, o descaso das autoridades

municipais que sucederam JK permitiu ocorrer tal degradação
do lago, que, hoje, ele é praticamente um esgoto a céu
aberto.
Possuindo originalmente volume de água de 18.000.000 m3.

com bacia hidrográfica de 97.5 km2, a lagoa tem 44% do seu
total situados no Município de Belo Horizonte e os restantes
56% no Município de Contagem, sendo a população próxima a
sua bacia de 350.000 habitantes.
Os esgotos industriais e residenciais, principalmente os

originados de Contagem, vão à lagoa através dos córregos e
das canalizações de águas pluviais. Lixo de toda natureza,
industrial, público ou hospitalar, é conduzido pelas águas
das chuvas até o seu leito.
O solo, em conseqüência das erosões e da movimentação de

materiais, aflui á lagoa cada vez mais intensamente, com um
volume superior a 400.000 m3 de sedimentos, anualmente. O
volume das águas foi reduzido de 18.000.000 m3 para
10.000.000 m3 e as sucessivas dragagens e colocação de
material em seu interior fizeram criar três grandes
depósitos, autênticas ilhas.

A redução da área do espelho d'água em torno de 30% trouxe
como resultante a diminuição da sua capacidade de amortecer
as enchentes, provocando situações de estado de alerta pelos
riscos a que se expõem vidas humanas, principalmente de
pessoas de baixa renda que residem nas áreas situadas abaixo
da barragem.
o desequilibrio ambiental causado pela combinação desses

fatores resultou na degradação da fauna e flora aquáticas,
no crescimento assustador do número de ratos, moscas,
pernilongos, a ameaça do "aedes aegypti', no odor
desagradável em toda a região, na queda do nível de oxigênio
da água, provocando o crescimento de aguapés e algas, no
afastamento cada vez maior das atividades de lazer e
turismo, impossibilitando a construção de hotéis, parques
aquáticos e desportivos programados há algum tempo para a
área-

Esses, nobres colegas, são dados técnicos arrolados pela
AELP, Associação Ecológica Pró-Lagoa da Pampulha. A
propósito, abro um parêntese por questão de elementar
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justiça, para louvar os abnegados integrantes dessa entidade
não governamental, que vem desenvolvendo intenso trabalho em
prol da recuperação da Bacia da Pampulha, homenageando-os
nas extraordinárias figuras de Delma Mourão e Leonardo de
Souza Carneiro, com os quais mantenho relações de amizade
podendo, pois, atestar sua integridade moral e seu
devotamento à causa que abraçaram há tantos anos.
Agora, recentemente, os representantes da AELP foram

recebidos pelo Ministro do Meio Ambiente e dos Recursos
Hidricos, Or. Gustavo Krause, ocasião em que se fizeram
acompanhar pela Deputada Federal Maria Elvira e . pela
Vereadora Zazã Schettino, representando a Câmara Municipal
de Belo Horizonte, apresentando ao Ministro relatório
circunstanciado da situação em que se encontra a lagoa e
proposta de solução objetiva para recuperá-la
definitivamente.
Deram ciência ao Ministro da existência do PROSAM.

Programa de Saneamento das Bacias do Onças, Pampulha e
Arrudas, com a participação do Governo do Estado e do Banco
Mundial, que, voltado para a execução de redes de esgoto e
seu tratamento, no entanto, contempla apenas parcialmente a
questão do lixo e não se preocupa com o aspecto do
assoreamento.
Assim, a AELP pleiteia da Prefeitura de Belo Horizonte a

sua efetiva participação através de ações paralelas ao
PROSAM, sobretudo priorizando a construção da pretendida
barragem de contenção de residuos em área que anteceda a
lagoa ou em sua entrada, enquanto durarem as obras de
canalização dos córregos Sarandi e Ressaca, oriundos de
Contagem.
Com a declarada boa vontade do Ministro Krause, que

prometeu liberar verbas de seu Ministério para ajudar a
recuperação da lagoa, atendendo recomendação expressa do
Presidente Fernando Henrique, que recebeu os membros da
AELP, tornando-se Patrono da Lagoa, e, fundamentalmente, com
a criação de um órgão gestor para congregar os esforços
apartidários e que envolvem interesses dos dois municipios,
com o que concorda plenamente o Ministro, parece estar
próxima uma solução real, permanente para os graves
problemas mencionados.

Desejo valer-me desta oportunidade para exortar os dignos
colegas desta Casa a se integrarem á luta incansável e
desassombrada da AELP. apoiando a formação desse comitê a
ser constituido de forma supra-estadual para acompanhar e
participar das medidas a serem adotadas e propondo ao
Governo Estadual a abertura de rubrica orçamentária, no
próximo exercicio, para concorrer de forma complementar aos
recursos que estarão disponiveis pelo Governo Federal

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wanderley

Ávila.
O Deputado Wanderley Avila - Sr. Presidente, membros da

Mesa, Srs. Deputados, o Plano Real, até agora, tem dado
certo. Com o esforço conjunto do Governo, dos empresários e
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da sociedade, o País alcançou estabilidade jamais imaginada,
principalmente por aqueles acostumados a viver a penosa era
da inflação. Hoje as pesquisas apontam índices de
crescimento em vários setores econômicos e, embora timidos,
eles esboçam o novo perfil brasileiro. Contraditoriamente,
entretanto, cresce o número de desempregados no Pais,
notadamente nos maiores centros industriais, reflexo de um
plano que corre o risco de naufragar sob a atual política de
juros altos, que impede o crescimento da indústria e do
comércio. Sem incentivos, não há crescimento; sem
crescimento, diminuem as ofertas de trabalho.
Enquanto a reforma da Constituição não ultrapassa as

barreiras do Congresso, o Governo abre suas portas para o
mundo, procurando parcerias que possibilitem ampliar o
mercado de trabalho, fazendo o Pais retomar seu crescimento.
Esse é o caminho escolhido pelo Governo do nosso Estado.

Com uma administração austera e politicamente correta, o
Governador Eduardo Azeredo mostra aos investidores
internacionais as vantagens de estabelecerem suas filiais em
Minas. Com um parque industrial moderno e uma capacidade de
preparo de mão-de-obra qualificada melhor do que em outros
Estados, Minas Gerais apresenta-se com uma imagem cada vez
mais sedutora ao empresariado estrangeiro. As perspectivas
são otimistas e nos colocam na dianteira na guerra
deflagrada pelos Estados para atrair grandes empresas. Os
novos investimentos de US$792.000.000,00 feitos pela fábrica
de celulose da Cenibra, a recente inauguração da nova
fábrica da Pepsi-Cola em Contagem, onde foram investidos
US$80.000.000,00, e o contrato que levou para Juiz de Fora a
mais nova montadora da Mercedes Benz. um investimento na
ordem de uss400.000.000,00, vão gerar milhares de empregos
diretos e indiretos, promovendo a arrancada definitiva de
Minas Gerais em direção ao desenvolvimento.
O Fundo Mega, programa a ser aprovado pela Assembléia

Legislativa, permite o financ 1 amento de capital de giro para
empresas que queiram invest- - no Estado e se destina ao
setor automotivo, cuja importância pode ser avaliada pelo
elevado número de empregos que oferece.
Profundo conhecedor dos problemas sociais gerados pelo

desemprego, Eduardo Azeredo sabe que eles precisam ser
solucionados com urgência. Os projetos de novas parcerias e
mesmo aqueles que se concretizaram demandam tempo. O que
conta, entretanto, é a decisão do Governo em investir no
desenvolvimento do Estado. Nosso Governador tem motivos de
sobra para comemorar os investimentos que estão chegando a
Minas Gerais. Cabe-nos aooiar seus esforços e torcer para
que novos investidores descubram o imenso potencial que o
Estado oferece. Muito obrigado.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Defesa Social - aprovação, na 16a Reunião Ordinária, do
Requerimento no 1.305/96, do Deputado Geraldo Nascimento
(Ciente. Publique-se,); e pelos Deputados Sebastião Costa -
falecimento do Sr. José Biajoli, em Carangola; e Paulo
Schettino (3) - falecimento do Sr. José Pedro do Rosário, em
Contagem; da Sra. Maria José da Silva e do Sr. Raimundo
Coelho Ferreira, em Belo Horizonte ( Ciente. Oficie-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei no 727/96, do Governador do Estado. Em discussão, o
parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.
Parecer da Comissão de Justiça sobre o Projeto de Lei no
424/95, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, que dispõe
sobre condições de segurança nos estádios administrados pelo
Estado de Minas Gerais e dá outras providências. O parecer
conclui pela inconstitucionalidade do projeto. Em discussão,
o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-
se o projeto.
Parecer da Comissão de Justiça sobre o Projeto de Lei no

536/95. do Deputado Ronaldo Vasconcelios, que dispõe sobre a
obrigatoriedade do uso de faróis durante todo o dia para os
veiculos automotores que transitarem em rodovias estaduais.
O parecer conclui pela inconstitucionalidade do projeto. Em
discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o parecer. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado-
0 Deputado Ronaldo Vasconcellos - Sr. Presidente, peço

verificação de votação, porque o parecer foi rejeitado, por
unanimidade-
0 Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência vai

proceder à verificação de votação-
- Procede-se á verificação de votação.
o Sr. Presidente - Nenhum Deputado votou a favor; votaram
pela rejeição do parecer 23 Deputados. Portanto, não houve
"quorum" para a votação. A Presidência torna sem efeito a
votação do parecer.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, fizemos a
renovação da votação, e não houve "quorum" nem para
discussão, porque havia necessidade de, pelo menos. 26
Deputados. No caso, teriamos de encerrar a reunião. Há
comissão em funcionamento, o que não levamos em
consideração. A questão de ordem que formulo a V. Exa. é a
seguinte: como se tornou sem efeito a votação, que se
proceda à chamada para recomposição de "quorum" levando-se
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em consideração os Deputados que se encontram nas comissões.
Assim, teremos condições de atingir o "quorum" necessário.
O Sr. Presidente - A Presidência, atendendo à questão de

ordem do Deputado Gilmar Machado, vai proceder à chamada
para recomposição de "quorum" . Com a palavra, o Sr.
Secretário, para proceder à chamada dos Deputados-
0 Sr. lo-Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a

chamada-)
o Sr. Presidente - Responderam à chamada 30 Deputados.
Existem 10 Deputados nas comissões. Portanto, há" quorum"
para o prosseguimento dos nossos trabalhos. A Presidência
vai renovar a votação do parecer da Comissão de Justiça
sobre o Projeto de Lei nQ 536/96. Em votação, o parecer. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitado. As Comissões de Defesa Social e de
Fiscalização Financeira.
Parecer da Comissão de Justiça sobre o Projeto de Lei ng
538/95. do Deputado Miguel Barbosa, que dispõe sobre a
obrigatoriedade do uso de aparelho sensor de vazamento de
gás nos estabelecimentos comerciais, industriais e prédios
residenciais no Estado de Minas Gerais e dá outras
providências. O parecer conclui pela inconstitucionalidade
do projeto. Em discussão, o parecer. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa. ) Aprovado. Arquive-se o projeto.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada á lçl 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 lg turno, do Projeto de
Lei flQ 65/95, do De putado José Bonifácio, que autoriza o
Poder Executivo a celebrar comodato com o Sindicato Rural de
Paiva, no Municfpio de Paiva. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto com a Emenda ng 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
sua rejeição. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda no 1,
que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.
Fica, portanto, aprovado, em lo turno, o Projeto de Lei ng
65/96 com a Emenda nQ 1. A Comissão de Fiscalização
Financeira.
Discussão, em lo turno, do Projeto de Lei nQ 458/95, do
Deputado Hely Tarquinio, que cria o Programa Mineiro de
Incentivo à Avicultura e dã outras providências. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a
Emenda nQ 1, que apresenta. As Comissões de Ciência e
Tecnologia e de Fiscalização Financeira opinam pela sua
aprovação com a Emenda ng 1, da Comissão de Justiça. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
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a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda ng 1, que recebeu
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado, em 1Q turno, o Projeto de Lei ng 458/95
com a Emenda no 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei no 560/95, do
Deputado Miguel Martini, que dispõe sc're o controle e a
comercialização de tiner cuja composição quimica contenha
solvente. A Comissão de Justiça conclui . pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n
1, que apresenta. A Comissão de Saúde e Ação Social opina
pela sua aprovação na forma do Substitutivo ng 1, da
Comissão de Justiça, com as Emendas ns 1 e 2, que
apresenta. As Comissões de Defesa do Consumidor e de
Fiscalização Financeira opinam pela sua aprovação na forma
do Substitutivo ng 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas
ns 1 e 2, da Comissão de Saúde e Ação Social. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo ng 1, salvo emendas.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nqs 1 e 2, que
receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Fica, portanto, aprovado, em 1g turno, o Projeto de Lei flQ
560/95 na forma do Substitutivo nQ 1, com as Emendas ns 1 e
2. A Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei ng 720/96, da
Deputada Elbe Brandão, que dispõe sobre a apresentação da
bandeira estadual e dá outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Educação opina 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 Educação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria constante na pauta e
não havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
as extraordinárias de amanhã, dia 15, ás 9 e ás 20 horas,
nos termos do edital de convocação, e para a ordinária
deliberativa da mesma data, ás 14 horas, com a 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 DEFESA DO
CONSUMIDOR
As nove 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 Marcos Helênio, Antônio Andrade,
Carlos Pimenta e Olinto Godinho, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
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Deputado Marcos Helênio, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Olinto Godinho que proceda á leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos parlamentares presentes- Em seguida, a Presidência
informa aos Deputados que foram remetidos a esta Comissão
oficios do Diretor do PR000N de Divinõpolis e do Presidente
do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de
Minas Gerais - SINDUSCON -' publicados no "Diário do
Legislativo" dos dias 13 e 19/4/96, respectivamente. A
Presidência determina à assessoria que sejam encaminhadas as
notas taquigráficas concernentes à avaliação das 'ações
desenvolvidas pelos PROCDNs municipais, discutidas na
reunião da Comissão realizada em 20/3/96, ao PROCON de
Divinôpolis. Após, a °residência redistribui o Projeto de
Lei no 691/96 ao N:•tado Antônio Andrade. Esgotada a
matéria destinada à 'arte da reunião, a Presidência passa

1 Fase da Ordem co Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. O Deputado Olinto
Godinho procede à leitura dos requerimentos da Deputada Elbe
Brandão, em que solicita sejam ouvidos na Comissão os Srs.
Mário Genival Tourinho e Dirceu Tostes, para prestarem
esclarecimentos acerca das dificuldades enfrentadas pelos
passageiros do vôo 243 da VASP procedente do Recife: os Srs.
Júlio Bueno, Valdir Macedo e Solano Filardi, para prestarem
esclarecimentos sobre a interferência dos telefones
celulares nas balanças eletrônicas. Ato continuo, o Deputado
Olinto Godinho lê o requerimento do Deputado João Leite, em
que solicita sejam ouvidos na Comissão os Srs. Luiz Fernando
Carceroni, Antônio Caros Pereira e Edgar Ferreira de Souza,
para discorrerem sobre questões afetas ao reajuste das
tarifas dos táxis nesta Capital. Submetido a votação, cada
um por sua vez, são os, requerimentos aprovados. Em seguida,
o Deputado Marcos Helênio apresenta requerimentos em que
solicita sejam ouvidos na Comissão representantes da
PETROBRAS e outros, para debaterem sobre a liberação do
preço dos combustiveis e sobre o impacto de tal medida no
Estado; representantes da COPASA, da CEMIG e do IPEM, para
prestarem esclarecimentos acerca do padrão de qualidade de
seus serviços; e autoridades competentes para tratar de
problemas relacionados com incorporações imobiliárias,
especialmente no que diz respeito a lesões aos direitos do
consumidor e à precária fiscalização dos órgãos responsáveis
por tais empreendimentos. Ato continuo, o Deputado Marcos
Helênio procede â leitura de requerimentos em que convoca os
Srs. Sebastião Marcos Vida], Presidente da Comissão Estadual
de Desestatização - CED -. e Adão Martins Pereira.
Coordenador da Subcomissão setorial para análise da
desestatização do CEASA S.A., nos termos da Deliberação ng
002/95 da CED, de 28/10/95, para prestarem informações sobre
o processo de desestatização dessa Companhia; em que
solicita seja formulado pedido de informações ao Banco
Central - Delegacia Regional de Belo Horizonte - Divisão de
Fiscalização, sobre o Plano Empresário do SFH; seja
reaizada audiência pública destinada a ouvir a direção da



340

empresa de seguros CAPEMI, bem corno diversos consumidores
que têm recorrido à Comissão apresentando denúncias contra
os planos dessa seguradora; seja realizada reunião conjunta
da Comissão com a Comissão de Saúde e Ação Social, para se
discutir o Projeto de Lei ng 41, do Senado, que trata do
controle sanitário de drogas, medicamentos, insumos
farmacêuticos e correlatos, com a participação de
autoridades ligadas ao assunto; seja realizada audiência
pública da Comissão para dar continuidade à discussão dos
planos oferecidos pela empresa Multicanal seja formulado
pedido de informações aos cartórios de registro de imóveis
desta Capital e das Comarcas de Uberlândia, Uberaba,
Contagem, Governador Valadares, Varginha e Montes Claros,
acerca do número de incorporações imobiliárias com
financiamento do SFH com registro bem como do número de
contratos de compromisso de compra e venda averbados à
margem dos mencionados registros. Após, o Deputado Antônio
Andrade assume a Presidência e submete a votação, cada um
por sua vez, os requerimentos, que são aprovados. O Deputado
Marcos Helênio reassume a Presidência e passa à 2a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Assembléia. Esse parlamentar, relator do Projeto
de Lei no 668/96, emite parecer mediante o Qual conclui pela
aprovação da matéria no lo turno. Submetido a discussão e
votação, é o parecer aprovado. Em seguida, tendo em vista
Que a matéria a ser apreciada é de autoria do Deputado
Marcos Helênio, este passa a Presidência ao Deputado Antônio
Andrade, relator do Projeto de Lei ng 691/96, que emite
parecer mediante o qual conclui pela aprovação da matéria no
ip turno. Submetido a discussão e votação, é O parecer
aprovado. Após, o Deputado Marcos Helênio reassume a direção
dos trabalhos e submete a votação, nos termos da Deliberação
nQ 487, o Requerimento no 1.245/96, que é aprovado. Em
seguida, o Presidente sugere aos parlamentares presentes que
a Comissão se reúna extraordinariamente às terças-feiras,
tendo em vista o grande número de convidados a serem
ouvidos, o que é acatado por unanimidade. 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, 14 de maio de 1996.
Marcos Helénio, Presidente - Antônio Andrade - Carlos

Pimenta - Carlos Murta.
ATA DA 42a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas do dia sete de maio de mil novecentos e noventa
e seis, compareceram na Sala das Comissões os Deputados
Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, Arnaldo Penna, Ivair
Nogueira e Durval Angelo, 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
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solicita ao Deputado Arnaldo Penna que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. Nos termos do art. 122. IV, do
Regimento Interno, a Presidência acusa o recebimento, para
apreciação desta Comissão, dos Projetos de Lei ngs 774 a
778, 780, 781 e 783/96 e do Projeto de Resolução nQ 782/96.
Passa-se à fase de discussão e votação de proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. A
Presidência submete a votação requerimento do Deputado
Arnaldo Penna, no qual solicita a inversão da Ordem do Dia,
para que o Projeto de Lei nQ 755/96 seja apreciado em
primeiro lugar. O requerimento é aprovado. Submetido a
discussão e votaçã: é aprovado o parecer que conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei ng 755/96 na forma do Substitutivo ng 1
(relator: Deputado Arnaldo Penna). Registra-se a presença da
Deputada Elbe Brandão, substituindo, por indicação da
Liderança do PSDB, ao Deputado Arnaldo Penna, Que se
ausentou. Prosseguindo, submetidos a discussão e votação,
são aprovados os pareceres que concluem pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei nQ 647196 (relator: Deputado Ivair Nogueira),
com o voto contrário do Deputado Durval Angelo, e do Projeto
de Resolução ng 782/96 (relator: Deputado Geraldo Santanna)
e o parecer que conclui pela inconstitucionalidade, pela
ilegalidade e pela injuridicidade do Projeto de Lei ng
723/96 (relator: Deputado Simão Pedro Toledo). Os Projetos
de Lei ngs 739 a 741/96, redistribuídos à Deputada Elbe
Brandão, que receberam parecer pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade, tiveram sua discussão e
votação adiadas, em virtude de pedidos de vista formulados
pelo Deputado Simão Pedro Toledo e deferidos pela
Presidência. Os Projetos de Lei ngs 742 e 743/96 (relator:
Deputado Simão Pedro Toledo), que receberam parecer pela
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela
injuridicidade, tiveram sua discussão e votação adiadas. O
primeiro, em virtude de requerimento aprovado pela Comissão,
e o segundo, devido a pedido de vista formulado pelo
Deputado Durval Angelo e deferido pela Presidência. Passa-se
à fase de discussão e votação de pareceres sobre proposições
que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia.
Discutidos e votados, são aprovados os pareceres que
concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade dos Projetos de Lei nos 512/95; 736, 752. 757 e
759/96 (relator: redistribuidos ao Deputado Ivair Nogueira).
Nos termos do art. 189 do Regimento Interno, a Presidência
determina o envio do Projeto de Lei nQ 723/96 ao Plenário
para inclusão do parecer em 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 ordinári determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de maio de 1996.
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Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo -
Anivaldo Coelho - Arnaldo Penna. -
ATA DA 24a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
Às dez horas do dia nove de maio de mil novecentos e noventa
e seis, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo
Schettino, Bonifácio Mourão, Miguel Martini (substituindo
este à Deputada Elbe Brandão, por indicação da Liderança do
PSDB) e José Maria Barros, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental o Presidente, Deputado Paulo
Schettino, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Bonifàcio Mourão que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
parlamentares presentes. Em seguida, o Presidente distribui
ao Deputado José Maria Barros os Projetos de Lei nos 186,
244, 507, 548, 553, 569, 583 e 616/95; ao Deputado Bonifácio
Mourão, os Projetos de Lei nos 584, 594 e 611/95; ao
Deputado Miguel Martini, os Projetos de Lei ns 621, 622 e
633/95 e 641/96. Passa-se à 2a Parte da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. Discutidos e votados,
cada um por sua vez, são aprovados os pareceres que concluem
pela aprovação dos Projetos de Lei nos 186, 244, 507, 548,
553, 569, 583 e 616/95 (relator: Deputado José Maria
Barros), 584, 594 e 611/95 (relator: Deputado Bonifácio
Mourão), 621, 622 e 633/95 e 641/96 (relator: Deputado
Miguel Martini). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de maio de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão - José Maria

Barros.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÔES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 565/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto em tela, de autoria do Deputado Raul Lima Neto,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Beneficente Pastor José Francisco de Abreu, 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 na forma apresentada.
Compete, pois, a esta Comissão, nos termos regimentais,
deliberar conclusivamente sobre a matéria para o IQ turno,
conforme determinação regimental

Fundamentação
A Associação em tela presta à comunidade relevantes
serviços na área social, dando assistência á infância, aos
órfãos e às viúvas. Lida também com alfabetização de adultos
e recuperação de drogados.
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Em vista do trabalho que desenvolve, é justo e meritório o
beneficio que ora se pretende conceder-lhe.

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

Lei nQ 585/95 no 1Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 14 de maio de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 599/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Rêmolo Aloise,
pretende seja dada a denominação de Rodovia Domingos Martins
á rodovia que faz a ligação do Município de Itanogi à divisa
dos Estados de Minas Gerais e São Paulo.
Publicado em 2/12/95, veio o projeto a esta Comissão para
exame preliminar, em atendimento ao que dispõe o art. 195,
cio o art. 103, V, "a', do Regimento Interno.
Cumprida a diligência solicitada em reunião anterior, esta

Comissão passa à análise da matéria.
Fundamentação

A iniciativa parlamentar de propor denominação oficial ao
mencionado trecho rodoviário atende ao disposto no art. 61,
XIV, da Constituição do Estado, o qual estabelece como
atribuição desta Casa legislar, com a sanção do Governador,
sobre bens do domínio público, e na Lei no 5.378, de
3/12/79, que estabelece normas para a denominação de
estabelecimento, instituição e próprio público.
De acordo com essa lei, não deve haver no mesmo município
bens públicos com denominação idêntica, devendo a escolha
desta recair em nome de pessoas falecidas e de notórias
qualidades.
Em atenção à diligência solicitada por esta Comissão, o
DNER informou que o referido trecho rodoviário não possui
denominação oficial.
Encontrando-se a

 

 matéria de acordo com a legislação
pertinente, não há, pois, óbice à tramitação do projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
599/95 na forma proposta.
Sala das Comissões, 14 de maio de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

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

No 731/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Miguel Martini, o Projeto de Lei n

731/96 dispõe sobre o oferecimento às populações carentes do
exame de ácido desoxirribonuciéico - DNA -, a ser utilizado
em casos de investigação de paternidade.
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Publicada em 4/4/96, a matéria foi distribuída às Comissões
competentes para receber parecer, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103, do Regimento Interno.
Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame do projeto

quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, fundamentado nos termos a seguir.

Fundamentação
A proposição tem por escopo determinar que, em casos de
investigação de paternidade, o exame de ácido
desoxirribonucléico - DNA - poderá ser requerido sem
acréscimo de custos para o investigando, quando este for
reconhecidamente pobre.
Para o cumprimento da medida de que trata o projeto em

apreço, o Estado celebrará convênio com entidades públicas
ou privadas que tenham condições para a realização do exame,
até que órgão público da área competente esteja devidamente
capacitado, segundo se infere do art. 2Q da proposição.
Finalmente, o projeto cuida de condicionar a execução da

medida proposta á capacidade financeira do Estado, conforme
estabelece o art. 3, haja vista que o exame de ONA é uma
prova nova e sofisticada, que requer procedimentos especiais
para sua realização.
O ordenamento constitucional vigente confere ao Estado

membro a faculdade para legislar em matérias que não lhes
sejam vedadas expressamente ou que integrem o âmbito das
competências federal ou municipal. Trata-se da competência
legislativa residual, ou remanescente, definida no art. 25,

lg, da Lei Maior:
"Art. 25 - .................................

1 Q - São reservadas aos Estados as competências que não
lhes sejam vedadas por esta Constituição".
Como toda matéria de competência do Estado é suscetível de
regulamentação mediante lei, conforme dispõe o art. 61 da
Carta mineira, a proposição em estudo cumpre o preceito
constitucional em questão.
No que se refere á iniciativa legislativa, não encontramos

óbice á deflagração do processo por parlamentar.
Conclusão

Concluímos, portanto, pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
731/96.
Sala das Comissões, 14 de maio de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

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

No 733/96
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por meio da Mensagem ng 95/96, o Chefe do Poder Executivo
remeteu a esta Casa o Projeto de Lei nQ 733/96, que autoriza
o Estado a realizar operação de crédito com a União para o
fim que menciona e dá outras providências.
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Tramita a matéria em regime de urgência, de acordo com o

art. 69 da Carta Estadual.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 10/4/96, a
proposição foi distribuída às Comissões competentes para, em
reunião conjunta, receber parecer, atendendo ao disposto nos
arts. 220 e 222 do Regimento Interno.
Inicïalmente, cumpre a esta Comissão examinar a matéria no
Que tange a sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Fundamentação
Tendo por base para o financiamento de dividas do poder
público estadual as Portarias ngs 208. de 1995, e 211, de
24/8/95, do Ministério da Fazenda, o Poder Executivo
solicita autorização desta Casa para realizar operação de
crédito com a União até o valor de US$400.020.626,74,
correspondente ao montante da divida externa vencida e
vincenda do Estado.
Tais recursos destinam-se à liquidação de compromissos
originários de empréstimos contraídos pelo Estado com
credores estrangeiros.
Como garantia dessa operação e do financiamento até o valor
de US$69.779.782,81, concedido pela União à COPASA para a
liqüidação de suas dividas vencidas e vincendas, decorrentes
de empréstimos contraídos com bancos estrangeiros, além de
outras garantias admitidas em direito, o Executivo poderá
oferecer recursos provenientes das quotas de que trata o
art. 159. 1, "a', e II. da Carta Magna.
Além disso, o projeto concede autorização ao Executivo para

assumir dividas de responsabilidade da CODEURB, resultantes
de operações de mútuo realizadas com bancos estrangeiros,
até o valor de US$10.701.073,44.
As medidas contidas no projeto inserem-se no rol das
competências do Poder Legislativo, no exercício da função
fiscalizadora "a priori" dos atos do Poder Executivo,
conforme estabelece o art. 61. IV, c/c o art. 81, III, e
art. 161, X, da Carta mineira.
Sendo matérias a serem disciplinadas, no caso, por meio de
lei formal de iniciativa privativa do Governador do Estado,
de acordo com o art. 90, XVIII, do mesmo Diploma, as
operações de crédito e as garantias oferecidas pelo Estado
não podem contrariar as disposições da Resolução nQ 69. de
14/12/95. do Senado Federal, alterada pela Resolução ng 19,
de 28/3/96, que regulamenta o art. 52, V, VI, VII e IX. da
Constituição Federal
O art. 62, XXXII, da Constituição do Estado, por sua vez.
confere à Assembléia Legislativa, em caráter reservado, a
competência para "dispor sobre limites e condições para a
concessão de garantia do Estado em operações de crédito'.
Esse dispositivo se destina a regular a matéria não em
casos concretos, como pode parecer, mas nos aspectos
material e formal, vale dizer, para quaisquer garantias
oferecidas pelo Estado em operações de crédito. Como até o
momento esta Casa não editou resolução com esse fim, o
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parâmetro a ser seguido é o exclusivamente estatuido nas
citadas resoluções do Senado Federal.
Quanto à vinculação de quotas do Fundo de Participação dos
Estados e do produto da arrecadação do imposto sobre
produtos industrializados como garantia dessa operação de
crédito, o respaldo advém da Emenda Constitucional no 3, de
1993, que acrescentou o seguinte 4g ao art. 167 da Carta
Magna, 'in verbis"
"Art. 167 - São vedados:

- É permitida a vinculação de receitas próprias
geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155 e 156,
• dos recursos de que tratam os arts. 157, 158 e 159, 1, "a"
• "b", e II, para a prestação de garantia ou contragarantia
à União e para pagamento de débitos para com esta".
O projeto cuida ainda de "outras garantias admitidas em
direito'. Em nosso modo de ver, o ordenamento jurídico não
contempla tal hipótese genérica. A autorização legislativa
de que trata a Carta Estadual deve-se fazer sobre operação
de crédito certa e determinada, ai incluídas as garantias
oferecidas, sem o que frustram-se os objetivos
constitucionais relativos à fiscalização financeira pela
Assembléia Legislativa desses atos a serem celebrados pelo
Poder Executivo.
No que diz respeito à assunção das dividas da CODEURB pelo
Estado nos moldes propostos, não vislumbramos
irregularidades. A condição de liqüidação da empresa a que
se refere o projeto nada mais é que a sua dissolução
extrajudicial, nos termos do art. 206. 1, "c", da Lei
Federal n 6.404, de 15/12/76 (Lei das Sociedades Anônimas),
por força de determinação do art. 9 g , parágrafo único, da
Lei Estadual no 9.524, de 30/12/87. Registre-se, por
oportuno, que o caput do art. 9Q estabelece que a
Autarquia Departamento Estadual de Obras Pública é
sucessora, para todos os efeitos legais, inclusive para os
referentes à legislação trabalhista decorrentes de
contratos, da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado
de Minas Gerais - CODEURB. Por outro lado, o art. l, § 3.
da Resolução nQ 69. do Senado Federal, dispõe que a assunção
de dividas pelos Estados e por suas respectivas autarquias
equipara-se às operações de crédito, e, portanto, medidas
dessa natureza também não escapam à fiscalização e á
autorização daquela instituição.

Conclusão
Isso posto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
733/96 com a Emenda no 1, a seguir redigida.

EMENDA No 1
Dê-se ao "caput° do art. 2Q a seguinte redação:
"Art. 2 - Fica o Poder Executivo autorizado a oferecer os

recursos provenientes das quotas de que trata o art. 159, 1,
"a", e II, da Constituição Federal, como garantia:".
Sala das Comissões. 14 de maio de 1996.
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Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças, relator -
Arnaldo Penna - Marcos Helénio (voto contrário) - Ajalmar
Silva.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
análise autoriza o Poder Executivo a realizar operação de
crédito com a União para o fim que menciona e dá outras
providências.
O projeto foi encaminhado ás Comissões de Constituição e
Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária; para
ser examinado em regime de urgência, nos termos do art. 69
da Constituição do Estado e do art. 220 do Regimento
Interno.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça

concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da proposição com a Emenda ng l
Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer sobre a
matéria, conforme disposições regimentais.

Fundamentação
A matéria em apreço autoriza o Poder Executivo a contratar
operação de crédito com a União no valor de até
US$400.020.626,74, correspondente ao montante da divida
externa vencida e vincenda do Estado. Dispõe ainda que tais
recursos serão destinados á liquidação de compromissos
originários de empréstimos obtidos pelo Estado junto a
credores estrangeiros
Nos termos do art. 90, XVIII, da Constituição mineira, é
matéria da competência privativa do Governador do Estado
'contrair empréstimo externo ou interno e fazer operação ou
acordo externo de qualquer natureza, após autorização da
Assembléia Legislativa, observados os parâmetros de
endividamento regulados em lei, dentro dos princípios da
Constituição da República'.
Conforme dados do Balanço Geral do Estado relativo ao
exercício de 1995, a divida fundada externa do Estado em
31/12/95 era de R$765.266.783,85, sendo que R$570.766.783,85
correspondiam a dividas por contratos, e o restante,
R$194.500000,00, a dividas por títulos. Considerando que o
montante da divida fundada do Estado, interna e externa,
perfazia cerca de R$9.800.000.000,00, vemos que a divida
externa tem participação de 7.8% no total do endividamento
de longo prazo do Estado.
Apresentamos a seguir o demonstrativo da divida do Estado
até o mês de fevereiro de 1996. Tal quadro apresenta o
montante da divida fundada externa, objeto de renegociação
do projeto em pauta, bem como a divida fundada interna e a
divida flutuante do Estado

Balancete Financeiro do Estado - Fevereiro/96
Divida Flutuante R$1,00
Código Conta

Valor
2.11.01 - Obrigações liquidadas a pagar
588.840.632,69
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2.11.02 - Consignações em folha 6469.557,
75
2.11.03 - Retenções em pagamentos a

entregar 180.498,16
2.11.04 - Depósitos de diversas origens 292.553.49
6,22
2.11.05 - Débitos de tesouraria 354.855.11
2,94
2.11.08 - Serviço da divida a pagar 25.600.000
00
2.11.09 - Restos a pagar 227.030.69
8,75

Total 1.268.499.297,75
Divida Fundada Interna

2.21.01 -
 

Divida interna em títulos 7.069.186.
183,05
2.21.02 -
 

Divida interna por contratos 2.448.828.
050,03

Total
 

9.518.014.233.08
Dívida Fundada Externa

2.21.03 - Divida externa em titulos195.720.000,00
2.21.04 - Divida externa por contratos571.854.687,49

Total 767.574.687,49
Total Geral 11.554.088
.218,33
Vale salientar que o total da divida do Es:ado equivale ao
total do orçamento fiscal aprovado para o exercido de 1996,
no montante de R$ 11.272.496.983,00.
No tocante à regulamentação do endividamento público, de

acordo com o art. 52, incisos V a VII, da Constituição da
República, compete privativamente ao Senado Federal
autorizar, fixar e dispor sobre limites globais e condições
de operações de crédito externo e interno da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Dessa forma,
a realização de operações de crédito pelo Governo Estadual
está balizada pelos rígidos limites estabelecidos pela
Resolução nQ 69, do Senado Federal, de 14/12/95.
Em seu art. 1Q, o projeto determina que a operação de

crédito proposta deverá observar as mesmas condições obtidas
pela União nos acordos de renegociação celebrados com
credores estrangeiros, conforme as Portarias ns 208, de
23/8/95, e 211, de 24/8/95, do Ministério da Fazenda. Tais
portarias regulamentam as Resoluções ns 96, de 11/11/93, e
20, de 20/6/91, que tratam do financiamento das parcelas do
principal e dos juros devidos a bancos comerciais
estrangeiros de responsabilidade de entidades da
administração feceral indireta, bem como cc Estados,
municípios e entidades por eles controladas. Assim, a
operação de crédito ora proposta deve seguir as mesmas
condições de prazo, carência, encargos financeiros, formas
de pagamento do principal e dos juros, garantias, entre
outras, negociadas pela União com os credores externos.
No que tange às garantias, o Poder Executivo oferece os
recursos provenientes da cota do Estado de Minas Gerais no
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Fundo de Participação dos Estados - FPE -, bem como a
parcela pertencente ao Estado do produto da arrecadação do
Imposto sobre Produtos Industrializados referente à
exportação de produtos industrializados Essas garantias são
oferecidas também ao financiamento até o valor de
US$69.779.782,81, concedido pela União à companhia de
Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG - , para a liquidação
de dividas vencidas e vincendas de sua responsabilidade,
decorrentes de empréstimos contratados no exterior.
Ressaltamos ainda que, conforme disposto no art. 4Q da
proposição, deverão ser consignadas, no orçamento anual do
Estado, dotações suficientes para a amortização do principal
e dos encargos das operações de crédito nela mencionadas.
Em suma, trata o projeto da renegociação da divida externa
do Estado com os bancos privados internacionais, por
intermédio da União. Não representa, pois, aumento de
endividamento, mas mera transferência de credor e de
natureza da divida.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 733196 com a Emenda no 1, da comissão de constituição e
Justiça.
Sala das comissões, 14 de maio de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Miguel Martini, relator -

Geraldo Rezende - Arnaldo Penna - Durval Angelo.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 739/96
Comissão de constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Durval Angelo, o Projeto de Lei n
739/96 dispõe sobre o uso de uniformes por policiais civis
nos casos em que especifica e dá outras providências.
Publicada em 13/4/96, a matéria foi distribuida às
comissões competentes para receber parecer, nos termos do
art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.
Tramitando em regime de urgência em virtude de requerimento
do autor, aprovado em 13/4/96, passamos à análise do
projeto, no tocante aos seus aspectos jurídico-
constitucionais.

Fundamentação
A proposição tem por escopo determinar a obrigatoriedade do
uso de uniforme aos policiais civis no desempenho de suas
funções, excetuados os Delegados de Policia. Médicos
Legistas e outros policiais, de acordo com o interesse das
investigações.
Note-se, em primeiro lugar, que é objetivo prioritário do
Estado "criar condições para a segurança e a ordem
públicas", conforme dispõe o art. 2, V, da constituição
mineira, consideradas, ainda, "dever do Estado e direito e
responsabilidade de todos", as atividades com vistas à
obtenção de condições de segurança pública, de acordo com o
art. 136 da constituição mineira, são exercidas pelas
Policias Militar e civil. A esta última incumbe, no
território mineiro, as funções de policia judiciária e a
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apuração das infrações penais. Esses dispositivos
constitucionais refletem a importância da matéria em
discussão.
Cabe ao Estado membro, de acordo com o principio fixado no
art. 25, lQ, da Carta republicana, legislar sobre as
matérias que não lhe sejam expressamente vedadas no texto
constitucional. Dessa forma, é legitima a atuação do Poder
Legislativo mineiro para regulamentar relevantes aspectos da
atividade direcionada á segurança pública. Reafirmamos,
portanto, o entendimento de que esta Casa Legislativa, órgão
constitucional independente e atento aos problemas da
sociedade mineira, tem a prerrogativa de dar o passo inicial
para o tratamento jurídico da questão, tendo em vista seu
reflexo no interesse da coletividade, da qual é legitima
representante.
Finalmente, lembramos que é direito assegurado ao preso a
identificação de quem o detém ou interroga, como dispõe o
inciso LXIV do art. SQ da Lei Maior, contribuindo, portanto,
o projeto em exame para que seja cumprido esse preceito
constitucional, mediante o estabelecimento de procedimentos
administrativos adequados.
Assim sendo, não vislumbramos vícios de natureza jurídica a
inviabilizar a tramitação do projeto nesta Assembléia
Legislativa, lembrando ainda que quaisquer aperfeiçoamentos
que se fizerem convenientes, quanto ao conteúdo e ao mérito
da proposição, poderão ser apresentados e melhor discutidos
na ocasião oportuna

Conclusão
Concluímos, portanto, pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
739/96.
Sala das Comissões, 14 de maio de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

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

NO 740/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em
análise institui o Sistema de Número Fechado para as
unidades prisionais e dá outras providências.
Publicado em 13/4/96, o projeto foi distribuído a esta
Comissão para exame preliminar de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, consoante o disposto no
art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.
Em virtude de requerimento do autor, aprovado na reunião
plenária de 18/4/96, a matéria tramita em regime de
urgência, com base nos arts. 245, XIX, e 274, II, do
referido Regimento.

Fundamentação
São dois os dispositivos constitucionais que destacamos
como respaldo jurídico para o projeto em análise, além da
Lei Federal no 7.210, de 11/7/84, que institui a Lei de
Execução Penal; da Lei Estadual no 9.516, de 29/12/87, que
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transforma em Secretaria de Estado da Justiça a Secretaria
de Estado do Interior e Justiça e dá outras providências; e
da Lei Estadual nQ 11.404, de 25/1/94, que contém normas de
execução penal.
O primeiro dos dispositivos mencionados é o arU 24, 1, da
Constituição Federal, que estatui a competência concorrente
da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar
sobre direito penitenciário. Enquanto o lo desse artigo
limita a competência da União ao estabelecimento das normas
gerais sobre as matérias que relaciona, os Qg e 3g
incluem a competência suplementar e a competência plena dos
Estados, neste caso, para atender ás suas peculiaridades,
desde que inexista lei federal sobre normas gerais.
Ressalte-se que a superveniência de lei federal sobre normas
gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for
contrário. A luz do ordenamento constitucional maior, assim
também dispõe o art. 10, inciso XV, 'a", da Constituição do
Estado.
A Lei de Execução Penal, norma geral da União,

disciplinadora da matéria, não entra no mérito proposto pelo
projeto em análise. Além disso, a instituição do Sistema de
Número Fechado para as unidades prisionais vem ao encontro
dos interesses manifestados na lei federal, •em particular no
que se refere á integridade física e moral dos condenados e
dos presos provisórios (art. 40, da Lei nQ 7.210, de 1984).
Embora a Lei de Execução Penal determine, em seu art. 85,
Que O estabelecimento penal deverá ter lotação compatível
com sua estrutura e finalidade e remeta ao Conselho Nacional
de Política Criminal e Penitenciária a determinação do
limite máximo de capacidade do estabelecimento, entendemos
que, em se tratando de penitenciárias estaduais, esse limite
poderá ser fixado pelo Conselho de Criminologia e Política
Criminal, subordinado à Secretaria de Estado da Justiça,
órgão competente no nível estadual, desde que não seja
ultrapassado o limite máximo estabelecido na norma federal.
Além do mais, em conformidade com o disposto no art. Bg da
Lei ng 9.516, de 1987, o Conselho de Criminologia e Política
Criminal do Estado tem por finalidade oferecer os subsídios
necessários à formulação e á implantação da política
penitenciária do Estado, observadas as diretrizes da
política penitenciária nacional.
Contudo, da interpretação do art. 4Q do projeto, detectamos
dois vícios: um afeto á antijuridicidade do dispositivo e
outro concernente a sua inocuidade. Em razão desse fato,
opinamos pela supressão do dispositivo destacado-
Passemos às alegações que embasam esse posicionamento da
relatoria. Ao determinar que todos os condenados serão
removidos para estabelecimentos penais adequados, o "caput"
do art. 4Q do projeto, na realidade, apenas reafirma o
cumprimento da Lei de Execução Penal. Assim, é patente sua
inocuidade- Além disso, ao afirmar que condenados cumprem
pena em delegacias e distritos policiais, o legislador está
reconhecendo o descumprimento da norma federal mencionada, a
qual determina, em seu art. 82, que "os estabelecimentos
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penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de
segurança, ao preso provisório e ao egresso". Como vemos, a
permanência no projeto do "caput" do art. 40 consagraria o
descumprimento da lei federal pelo poder publico. Embora
saibamos que tais fatos ocorram por razões que escapam ao
controle do Estado, como a falta de recursos para a
construção de novas cadeias e o aumento do índice de
criminalidade, não é admissivel o descumprimento de lei
federal com "status' de norma geral, pois que esta suspende
a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário (ffi4, do
art. 24 da Constituição da República).
Com esses argumentos, opinamos pela supressão do "ca put do
art. 4Q do projeto em análise, eivado que está de
ant ii ur i di cidade.
Também o parágrafo único desse artigo é objeto de
questionamento por parte dessa relatoria. Ocorre que o
citado dispositivo tão-somente reafirma competência já
atribuída à Secretaria da Justiça por meio da Lei Estadual
nQ 9.516, de 1987. Esta, no seu art. 3 , estabelece que,
entre outros objetivos, cabe à Secretaria da Justiça a
organização penitenciária. Além disso, por força do inciso
III do art. 4Q dessa mesma lei, é competência da Secretaria
da Justiça 'planejar, coordenar, supervisionar, orientar e
normatizar a execução administrativa das penas privativas da
liberdade, das medidas de segurança e das providências de
reinserção social de apenados e de amparo ao egresso em seu
processo de reintegração na sociedade". A legislação
destacada acrescentamos a Lei nQ 11.404, de 25/1/94. Lei de
Execução Penal no âmbito do Estado, elaborada à luz das
diretrizes gerais formuladas pela Lei Federal flQ 7.210, de
1984, que estabelece o seguinte nos seus arts. 170 e 171:
"Art. 170 - A Superintendência de Organização Penitenciária

Estadual, órgão integrante da estrutura orgânica da
Secretaria de Estado da Justiça, tem por objetivo assegurar
a aplicação da Lei de Execução Penal, a custódia e a
manutenção do sentenciado e do preso provisório, garantindo-
lhes o respeito à dignidade inerente à pessoa.
Art. 171 - A Superintendência de Organização Penitenciária
incumbe:

- supervisionar a fiel aplicação das normas de execução
penal no Estado;
II - inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos e

serviços penais;
III- ......................................
VI - elaborar projeto para a construção dos novos

estabelecimentos previstos na lei penitenciária;".
Dessa forma, com fundamento nos dispositivos transcritos,
constatamos que é competência da Secretaria da Justiça
organizar, administrar, coordenar, inspecionar e fiscalizar
as cadeias públicas por meio dos órgãos a ela subordinados.
Desse modo, patente se mostra a inocuidade do parágrafo
único do art. 4Q do projeto em análise. Por outro lado, a
parte final do dispositivo destacado cogita da possibilidade
do trabalho conjunto entre a Secretaria da Segurança Pública
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e a Secretaria da Justiça. Também é inócua essa parte do
dispositivo, pois o inciso VIII do art. 4g da Lei no 9.516,
de 1987, já cogita dessa hipótese ao estabelecer que compete
à Secretaria da Justiça articular-se com órgãos e entidades
públicas visando á consecução de seus objetivos, como vemos,
mais do que oportuna, é necessária a supressão do art. 4p do
projeto de lei em foco.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
740/96 com a Emenda no 1, a seguir redigida.

EMENDA No 1
Suprima-se o art. 4g do projeto, renumerando-se os demais.
Sala das comissões, 14 de maio de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

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

No 741/SE
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Durval Angelo, o Projeto de Lei ng
741/96 tem por objetivo criar a Ouvidoria de Policia do
Estado de Minas Gerais.
Publicada em 13/4/96 no "Diário do Legislativo", 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, fla",
do Regimento Interno.
Em virtude de requerimento apresentado pelo autor, aprovado

na reunião plenária de 18/4/96, a matéria tramita em regime
de urgência, conforme disposto nos arts. 245, XIX, e 274,
II. do referido diploma legal.

Fundamentação
A Constituição Federal dispõe que é dever do Estado
garantir a defesa social e a segurança pública. O art. 2g,
II, da Constituição Estadual inclui, entre os objetivos
prioritários do Estado, assegurar o exercicio, pelo cidadão.
dos mecanismos de controle da legalidade e da legitimidade
dos atos do poder público e da eficácia dos serviços
públicos-
Em conformidade com essas diretrizes, o projeto em exame
tem por escopo garantir ao cidadão o exercício do controle
dos atos abusivos praticados pelas autoridades pelos
agentes policiais no exercício de suas funções, se:3m eles
civis ou militares.
O lg do art. 25 de nossa Lei Maior reserva aos Estados as
competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição
Federal, e como não existe, no texto constitucional, nenhuma
proibição relativa à matéria analisada, concluímos que nada
impede a sua tramitação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
741/96.
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Sala das Comissões, 14 de maio de 1996. -
Geraldo Santanna, Presidente - Elbe Brandao, relatora -

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

No 742/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Durval
Ângelo, proíbe o porte de armas de fogo por policiais
militares em manifestações públicas e dá outras
providências.
Publicada em 13/4/96, foi a proposição distribuída a esta
Comissão para exame preliminar quanto á sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 196,
c/c o art. 103, V, 'a", do Regimento Interno.
Em virtude de requerimento do autor, o qual foi aprovado na
reunião plenária de 18/4/96, o projeto tramita em regime de
urgência, em conformidade com o disposto nos arts. 246, XIX
e 274, II, do mencionado diploma regimental.

Fundamentação
A avaliação do projeto sob comento deve ser precedida de
uma reflexão acerca dos dispositivos constitucionais que
regem a matéria, a começar pela natureza jurídica da Policia
Militar. Trata-se de um órgão autónomo, sob o ponto de vista
administrativo e financeiro, que integra a administração
direta do Poder Executivo e subordina-se ao Governador do
Estado, que exerce o comando superior da instituição. Seu
objetivo por excelência é a manutenção da segurança pública,
dever do Estado e direito de todos, consoante o disposto no
art. 136, II, da Constituição mineira.
Feito o enquadramento do mencionado órgão na estrutura
administrativa do Poder Executivo e levando-se em
consideração o principio constitucional da independência e
harmonia dos Poderes, verifica-se que apenas o Governador do
Estado dispõe de prerrogativa legal para a apresentação de
projetos que estabeleçam normas de conduta para os policiais
militares. A aprovação de proposição dessa natureza, por
iniciativa de membro do Poder Legislativo, caracteriza uma
ingerência desta Casa em seara alheia, o que é proibido pelo
ordenamento jurídico vigente.
A Carta mineira, em seu art. 66. III, "f", determina,
explicitamente, entre outras co i sas , que a organização da
Policia Militar é assunto de competência privativa do Chefe
do Poder Executivo. Da mesma forma, o art. 90. XIV, do
mesmo texto jurídico, assegura ao Governador do Estado a
prerrogativa privativa para dispor, na forma da lei, sobre a
organização e a atividade do Poder Executivo.
Embora seja louvável a preocupação do ilustre autor do
projeto com a violência que tem marcado as manifestações
públicas, a disciplina da matéria deve partir da autoridade
competente, a fim de não configurar inconstitucionalidade
por vicio de iniciativa.

Conclusão
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Pelas razões aduzidas, opinamos pela injuridicidade, pela
inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei
ng 742/96.
Sala das Comissões, 14 de maio de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator
- Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho (voto contrário).

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 743/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gilmar Machado, o projeto de lei em
referência dispõe sobre o comércio, a propaganda e o porte
de arma de fogo.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 13/4/96, a
proposição foi distribuída a esta Comissão para exame
preliminar quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195,
c/c O art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em pauta possui duas finalidades básicas:
estabelecer a obrigatoriedade, nas propagandas de arma de
fogo, de inserção de advertência sobre os perigos
decorrentes de sua posse; compelir o poder público estadual
a afixar, nos estabelecimentos que comercializam armas de
fogo, placas indicativas de locais destinados ao
adestramento no emprego e no manejo desses objetos, devendo
tal adestramento ser proporcionado, preferencialmente. pelo
Estado.
Contra o primeiro dos objetivos da proposição, opõe-se

óbice de natureza constitucional claro e invencivel, como se
infere do art. 22, XXIX. da Carta da República, o qual
reserva á União competência privativa para dispor sobre
propaganda comercial. A propôsito, cabe ressaltar que a
norma constitucional atende a imperativo de ordem prática.
As atividades de comunicação, entre as quais se incluem a
produção e a veiculação de propaganda, especialmente
beneficiadas pelos modernos avanços tecnológicos, conseguem
superar as distâncias geográficas. Assim é que as empresas
de comunicação instaladas em Minas procuram alcançar com
seus produtos não sã os mineiros, mas também os paulistas,
os cariocas, os baianos, enfim, buscam atingir o maior
público possível no maior espaço possível. Na mesma situação
estão as empresas de comunicação das outras unidades
federadas. Esse intercâmbio intenso, de grande importância
para o progresso nacional, seria grandemente dificultado se,
em cada Estado, as empresas de comunicação tivessem de se
ater a especificidades da legislação local. Dai a regra
fixada pelo constituinte no mencionado art. 22. XXIX.
Quanto ao segundo objetivo da proposição, importa-nos fazer
as seguintes ponderações:
1 - O legislador deseja fixar regra para que os
ensinamentos sobre arma de fogo sejam oferecidos
'preferencialmente' pelo poder público. Como se sabe, é
essencial á norma jurídica a coercitividade. Assim, a mera
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declaração acerca de meio ou forma preferencial de
realização de qualquer ato não deve figurar em diploma
legal, sob pena de desnaturar seu teor jurídico-
2 - Pretende-se, outrossim, determinar que o Executivo
realize ato administrativo especifico, isto é, que coloque
determinadas placas nos estabelecimentos que comercializam
armas de fogo. Ao visar á realização dessa medida concreta,
de natureza administrativa, o legislador escolheu, entre
todas as providências de interesse para o Estado, uma
especifica, q ue ele entende deva ser implementada
imediatamente. Assim procedendo, o legislador está a
substituir com o seu julgamento a avaliação de prioridade,
conveniência e oportunidade constitucionalmente outorgada -
como expressão do principio da independência e da harmonia
dos Poderes - ao Poder Executivo. Como ensina José Afonso da
Silva, "a funcão legislativa consiste na edição de regras
gerais abstratas, impessoais e inovadoras da ordem jurídica,
denominadas lei. A funcâo executiva resolve os problemas
concretos e individualizados, de acordo com a lei (...
Nela entram todos os atos e fatos jurídicos que não tenham
caráter geral e impessoal'. Também esclarece o consagrado
mestre que "a independência dos poderes significa (... ) que,
no exercício das atribuições que lhes sejam próprias, não
precisam os titulares consultar os outros nem necessitam de
sua autorização". As interferências de um Poder sobre o
outro, que visam ao estabelecimento de um sistema de freios
e contrapesos, são licitas somente nas hipóteses
expressamente previstas no texto constitucional.
3 - Acresce que a medida propugnada exige o dispêndio de
recursos, e não há, na proposição, indicação das fontes de
receita, como determina o art. 167, 1, da Carta Magna.
4 - Cumpre observar, por último, que a proposição denota
justa preocupação do legislador com a questão da segurança
pública, sendo evidentemente inaceitável que proprietários
de armas não possuam ao menos noções acerca do seu manuseio.
Entretanto, a solução proposta, segundo a qual o Estado deve
afixar placas indicativas dos cursos de manejo de armas de
fogo nos estabelecimentos que as comercializem, não merece
acolhida. Os cursos de manejo de armas hoje existentes são
todos ministrados por entidades privadas, de finalidade
lucrativa Inegavelmente, as placas a serem providenciadas
pelo poder público resultariam em propaganda gratuita
favorecedora desse ramo de atividade económica. Tal
privilégio não se coaduna com o principio da isonomia, de
observância imperativa pelo Governo em suas relações com as
atividades privadas

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela antijuridicidade,

pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de
Lei nQ 743/96.
Sala das Comissões. 14 de maio de 1996
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator
- Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho.

PARECER PARA 0 lo TURNO DO PROJETO DE LEI
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NO 745/96*
Reunião Conjunta das Comissões de Cor.stituição e Justiça e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em tela, do Governador do Estado, autoriza O
Poder Executivo a aderir ao Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados e dá outras
providências.
Publicado em 17/4/96, foi o projeto distribuído às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, para ser apreciado em reunião
conjunta, tendo em vista pedido de urgência do Chefe do
Poder Executivo e as disposições constantes nos arts. 220 e
222 do Regimento Interno.

Fundamentação
Ao apresentar o projeto de lei sob comento, pretende o
Governador do Estado viabilizar a integração do Estado ao
referido programa, proposto pelo Conselho Monetário
Nacional
Para tanto, torna-se necessária a manifestação formal desta

Casa Legislativa, já que consta na proposta matéria relativa
ao endividamento do Estado, como também á oferta de
garantias para a realização de operações de crédito.
A Constituição mineira é clara a esse respeito, ao inserir

entre as atribuições desta Casa a de dispor acerca da divida
pública, dos empréstimos e dos limites e das condições para
a concessão de garantia do Estado em operações de crédito
(arts. 61, IV, e 62, XXXII). Além disso, o art. 161, X, do
texto constitucional veda "o lançamento de títulos da divida
pública estadual e a realização de o peração de crédito
interna e externa, sem prévia autorização da Assembléia
Legislativa.
Quanto ao oferecimento de receitas provenientes da
arrecadação do ICMS e das cotas do Fundo de Participação dos
Estados como contragarantia de empréstimo a ser contraído,
cabe-nos esclarecer Que a prerrogativa para tanto é prevista
nas disposições do art. 167, e 4g, da Constituição da
República, inseridas pela Emenca à Constituição no 3. de
1993.
Consideramos impertinente, contudo, a expressão "bem como

outras garantias em direito admitidas", constante no art. 2g
do projeto, que faculta ao Poder Executivo, em tese, o
direito de se servir de qualquer bem pertencente ao
patrimônio público do Estado para assegurar o pagamento dos
empréstimos contraídos.
Uma autorização genérica, tal como a que se pretende

conceder, retira desta Casa o poder de fiscalizar os atos do
Executivo no que concerne ao comprometimento do patrimônio
público com as operações que se realizarem no âmbito do
citado programa.
Outro aspecto da proposição que merece reparos é ofato de
sua cláusula de vigência dispor que a lei produzirá efeitos
"a partir da data da realização da operação de crédito.
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Torna-se oportuna a co r reção proposta pela emenda constante
neste parecer, a qual procura adequar o dispositivo aos
ditames da boa técnica legislativa.
Observa-se não haver impedimento de ordem constitucional ou
legal à tramitação do projeto, que se ajusta não só aos
termos da Lei no 8.727, de 5/11/93, que estabelece
diretrizes para a consolidação e o reescalonamento de
dividas dos Estados, como também ao voto nQ 162/95, do
Conselho Monetário Nacional.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
745/96 com as Emendas flQ5 1 e 2, a seguir transcritas.

EMENDA No 1
Suprima-se do arU 2o a expressão bem como outras

garantias em direito admitidas!!.
EMENDA No 2

Dê-se ao art. SQ a seguinte redação:
"Art. S - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação, produzindo efeitos a partir de lQ de janeiro de
1996.11.
Sala das Comissões, 14 de maio de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Durval Ângelo - Simão Pedro Toledo.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
Encaminhado a esta Assembléia Legislativa pelo Governador

do Estado, o Projeto de Lei nQ 745/96 pretende autorizar o
Poder Executivo a aderir ao Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados e dar outras
providências.
Publicada, foi a proposição distribuída, preliminarmente, à

Comissão c•: Constituição e Justiça, Que emitiu parecer pela
juridicidaae, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria e apresentou ao projeto as Emendas flQS 1 e 2.
Agora, cabe a esta Comissão analisar a proposição, que

tramita em regime de urgência, a requerimento do Governador,
nos termos do art. 274, 1, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em tela tem por escopo autorizar o Poder
Executivo a aderir ao Programa de Apoio à Reestruturação e
ao Ajuste Fiscal de Estados, proposto pelo Conselho
Monetário Nacional, visando à obtenção delinhas de crédito
especialmente destinadas a esse fim e á transformação em
divida fundada dos empréstimos por antecipação de receita
orçamentária, bem como autorizar a contratação de empréstimo
até o valor de R$400.000.000,00.
Passaremos a analisar a proposição a partir de seus

dispositivos principais.
1 - Inciso ri do art. 1Q
O inciso ri do art. lQ da proposição assegura o dispêndio

de até 11% da receita li quida real do Estado no pagamento
das dividas refinanciadas nos termos da Lei Federal n
8.727, de 5/11/93, que dispõe sobre diretrizes para a
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consolidação e o reescalonamento, pela União, de dividas
internas das administrações direta e indireta dos Estados,
do Distrito Federal e dos municípios.
Entende-se como receita liquida real, de acordo com a
Resolução no 69/95, do Senado Federal, a receita realizada
nos 12 meses que precedem o mês imediatamente anterior
àquele em que se estiver apurando, excluídas as receitas
provenientes de operações de crédito, de alienação de bens,
de transferências voluntárias ou doações recebidas com o fim
especifico de atender a despesas de capital e, no caso dos
Estados, as transferências aos municípios por participações
constitucionais e legais.
Para estimarmos esse limite de 11% de que trata o
dispositivo em comento, tomaremos como base de cálculo o
exercido financeiro de 1995, pois, devido à atual
estabilidade econômica, é possível calcular um valor
aproximado, a fim de termos uma noção do efeito dessa norma.
Assim, passamos a proceder aos cálculos a seguir
demonstrados, baseados no Balanço Geral da Administração
Direta referente ao exercício de 1995.
Dessa forma, se aplicarmos o percentual máximo de 11%,
previsto no dispositivo comentado, ao valor da receita
liquida real do exercício de 1995, encontraremos
R$578.490.000,00 como limite para o pagamento das dividas
refinanciadas nos termos da Lei Federal nQ B.727. Esse é um
valor estimativo do limite de dispêndio anual.
Ressaltamos que esse teto se aplica apenas aos saldos
devedores existentes em 30/6/93, referentes ás dividas
contraídas junto a órgãos e entidades controlados direta ou
indiretamente pela União e ao montante das dividas
decorrentes de obrigações financeiras garantidas pela União
junto a Bancos comerciais estrangeiros até essa data.
Assim, esse limite de dispêndio de 11% não abrange as
despesas com a divida mobiliária (divida contraída mediante
a emissão de títulos do Tesouro do Estado), com os
empréstimos tomados em antecipação de receita orçamentária,
ou, mesmo, com as dividas decorrentes da emissão de
eurobônus (R$194.500.000,00), em 31/12/95, conforme dados do
Balanço Geral do exercício de 1995).
Observa-se, desse modo, que o mencionado inciso fixou um
limite máximo de dispêndio apenas para as dividas
contratadas citadas, conforme definição da Lei Federal n
B.727, de 5/11/93, não incluindo nesse teto as dividas
novas, contraídas após 30/6/93, ou as excluídas, conforme
foi comentado no parágrafo anterior.
Portanto, o inciso em questão atende á redução e ao

controle do endividamento estadual, preconizados no voto n
162/95. do Conselho Monetário Nacional (titulo 1, letra E,
númer: 3). Porém, caso os dispêndios dessa modalidade de
divic contratual sejam superiores a esse limite, há a
possibilidade de refinanciamento dos valores que o
ultrapassarem.
2 - Inciso III do art. lo
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O inciso LII do art. lQ do projeto autoriza o Poder
Executivo a converter em divida fundada o saldo devedor
existente em 30/11/95 relativo aos empréstimos por
antecipação de receita orçamentária. Tais empréstimos são
classificados como débitos de tesouraria', especificados no
art. 92 da Lei Federal no 4.320, de 17/3/64, pertencentes à
divida flutuante ou dívida em curto prazo, compromissos de
exigibilidade inferior a 12 meses. A divida flutuante, que
não está compreendida no Balanço Orçamentário, pertence ao
Passivo Financeiro, de forma que, para a sua movimentação ou
o seu pagamento, independe de autorização orçamentári.a, ou
seja, não há necessidade de sua inclusão na lei do
orçamento. As operações de crédito por antecipação de
receita orçamentária não constituem uma receita nova, mas
mera antecipação de receita estimada na lei de meios. São
receitas extra-orçamentárias.
A fim de mensurarmos o efeito do mencionado inciso,
demonstraremos os saldos das contas do passivo financeiro do
Estado, de acordo com os dados do Balancete Mensal
Consolidado da Administração Direta referente ao mês de
novembro de 1995.
De acordo com o quadro relativo á divida flutuante, o saldo
da conta Débitos de Tesouraria, correspondente às operações
de ARO, é de R$509.960.000,00 em 30/11/95, data-base citada
no inciso LII do art. lo do projeto. Esse valor representa
44.2% do total da divida a curto prazo naquela data.
Ressaltamos, porém, que o saldo devedor decorrente de
empréstimos por antecipação de receita orçamentária, em
28/2/96, era de R$354.860.000,00, conforme dados do
Balancete Mensal Consolidado da Administração Direta daquele
mês.
Dessa maneira, o saldo mais recente dessa modalidade de
divida se revela inferior ao disposto no inciso III do
projeto, o que indica que o montante a ser transformado em
divida fundada será menor que o previsto como valor máximo
no item 34 do titulo IV do voto nQ 162, do Conselho
Monetário Nacional, que é de R$509.960.000,00 em 30/11/95.
3 - Art. 2Q
O empréstimo de que trata o artigo abrange o contrat:
realizado com a Caixa Económica Federal em 16/2/96, no valor
de R$190.000.000,00, utilizado para o pagamento do 13
salário do funcionalismo estadual. Restam, então,
R$210.000.000,00 como limite para se contrair novo
financiamento a ser destinado ao programa de incentivo à
demissão voluntária, q ue está em fase de elaboração.
Lembramos que a autorização legislativa, por si só, não é
suficiente para a realização da operação de crédito, pois há
necessidade também da análise do Banco Central, da aprovação
do Ministério da Fazenda, da observância dos limites
estabelecidos na Resolução nQ 69, de 1995. do Senado
Federal, e da autorização especifica do Senado no caso da
celebração de operações de crédito internas que exijam
elevação temporária de limites e concessão de garantias
pelos Estados.
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Quanto á contragarantia oferecida pelo Estado com recursos
provenientes da arrecadação do 10.15 e de cotas do Fundo de
Participação dos Estados, ela é prevista no § 4Q do art. 167
da Constituição Federal, dispositivo proveniente da Emenda à
Constituição flQ 3, de 1993.
4 - Art. 4g
Esse dispositivo prevê a autorização para abertura de
crédito especial, no valor necessário ao adimplemento pelo
Estado, no corrente exercício, das obrigações que resultarem
da operação de crédito em análise.
Pelo fato de o orçamento anual já prever dotações para

gestão da divida contratada interna na unidade orçamentária
"Encargos Diversos - Encargos Gerais do Estado sob a
Supervisão da Secretaria de Estado da Fazenda", e pelo fato
de a Carta Estadual vedar, em seu art. 161, VII, a concessão
ou a utilização de crédito ilimitado, opinamos, por meio da
Emenda ng 3, apresentada no final deste parecer, pela
supressão do artigo. Lembramos que, caso a dotação se mostre
insuficiente para o adimplemento, poderá ser suplementada,
observadas as disposições da Lei Federal ng 4.320, de
17/3/64.
5 - Considerações finais
No quadro do endividamento do Estado, a operação de crédito
por antecipação de receita orçamentária revela-se a
modalidade de divida mais onerosa em termos de despesas
acessórias, juros e encargos. Assim, o projeto tem o escopo
legitimo de buscar a transformação desse tipo de empréstimo
em divida fundada, que, além de ter menor custo, proporciona
a otimização da administração da divida pública, pelo
alongamento dos prazos de vencimento.
Quanto á contratação de novo financiamento no valor de
R$210.000.000,00, tal endividamento proporcionará contenção
de des pesas para o Estado, já que os programas de incentivo
á demissão voluntária resultam em desoneração da folha de
pessoal. Como a despesa de pessoal da administração direta
no mês de janeiro deste exercício foi de R$360.000.000,00
(com a provisão de 1/12 do 13Q salário), verifica-se que
qualquer redução percentual desse montante será bastante
significativa.
Segundo palavras do Secretário da Fazenda, o programa de

demissão voluntária adotado pelo Banco do Brasil resultou em
uma economia de aproximadamente 1' na folha de pessoal
daquela entidade, havendo a expectat ;a de se recuperarem os
recursos aplicados num prazo de 7 meses.
Logo, o projeto em apreço prevê ações para solucionar a

crise fiscal-financeira que vem afetando o Estado, atacando
o problema das despesas com pessoal da administração direta
e indireta, que corresponderam a 81,04% das receitas
correntes liquidas em fevereiro deste ano, conforme
informações da Superintendência Central de Contadoria Geral.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 745/96 com as Emendas nos 1 e 2, da Comissão de
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Constituição e Justiça, e a Emenda nQ 3, a seguir
transcrita.

EMENDA No 3
Suprima-se o art. 4Q, renumerando-se os demais.
Sala das Comissões, 14 de maio de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Miguel Martini, relator -

Geraldo Rezende - Arnaldo Penna - Durval Angelo.
* - Os quadros mencionados foram publicados na edição do

Diário do Legislativo de 16/5/96.
PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI

No 764/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o Projeto de Lei flQ
764/96 visa declarar de utilidade pública a Central das
Associações de Bairros de Patrocínio - CA8 -, com sede no
Municipio de Patrocínio.
Publicado em 25/4/96, vem o projeto a esta Comissão para
exame preliminar quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
195, c/c O art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame tem como suporte a Lei nQ 5.830, de
6/12/71, que contém os requisitos para a declaração de
utilidade pública de entidades. A CA6 satisfaz as condições
estabelecidas pela citada lei, tendo em vista a documentação
apresentada, razão pela qual não encontramos óbice á
tramitação do projeto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
764/96 na forma original.
Sala das Comissões, 14 de maio de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

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

No 767/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Hely Tarquinio, o Projeto de Lei flQ
767/96 tem por objetivo declarar de utilidade pública o
Abrigo João da Silva Santarém, com sede no Município de
Ef i ti 5.
Publicada, veio a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a".
do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição está corretamente instruída com os documentos
indispensáveis à declaração de utilidade pública de
entidades, prevista na Lei nQ 5.830, de 6/12/71.
Verifica-se, pela análise dos documentos apresentados, que
a entidade objeto do projeto de lei em apreço tem
personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de
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dois anos e sua diretoria é composta por pessoas idôneas,
que não recebem remuneração pelo exercido de suas funções.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
767/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 14 de maio de 1996-
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

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

No 769/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Rêmolo Aloise, o Projeto de Lei ng
769/96 visa declarar 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.
Após sua publicação em 25/4/96, vem o projeto a esta

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

Fundamentação
A matéria em exame tem como suporte a Lei np 5.830. d-
6/12/71, que contém os requisitos para a declaração de
utilidade pública de entidades. A referida instituição
satisfaz as condições estabelecidas pela citada lei, tendo
em vista a documentação apresentada, razão pela qual não
encontramos óbice á tramitação do projeto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
769/96 na forma apresentada.
Sala das Comissões. 14 de maio de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -
Arnaldo Pemna - Simão Pedro Toledo.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 772/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em
análise tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Industrial
São Pedro. com sede no Municipio de Betim.
Publicado em 26/4/96, 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 juridica e
sua diretoria é composta por pessoas idóneas, que não
recebem remuneração pelo exercício de seus cargos.
Assim, a mencionada Associação cumpre plenamente o disposto
na Lei ng 5.830. de 6/12/71, que disciplina a declaração de
utilidade pública de entidades.
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Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
772/96 na forma proposta
Sala das Comissões, 14 de maio de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

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

No 778/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em tela, desarquivada a requerimento do

Deputado Miguel Martini, disciplina as reclamações relativas
à prestação de serviços públicos, ás quais se refere o art.
40, § 4g, da Constituição Estadual.
Publicado em 26/4/96, foi o projeto distribuído a esta
Comissão para ser apreciado 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 de lei em exame pretende regulamentar o 4g do
art. 40 da Constituição mineira, que remete à lei ordinária
o disciplinamento das questões relativas às reclamações
acerca da prestação de serviço público.
Ressalte-se, preliminarmente, que a proposta já foi objeto

de apreciação desta Comissão quando do trâmite do Projeto de
Lei ng 1.620/93, que não encontrou nenhum óbice de natureza
constitucional ou legal.
Deve a matéria ser objeto de lei formal, a ser apreciada
por esta Casa Legislativa, em face do comando contido no
próprio artigo constitucional que se pretende regulamentar.
Diga-se, ainda, que a proteção e a defesa do consumidor se

encontram constitucionalmente asseguradas, estando na
dependência, apenas, de regulamentação na seara
infraconstitucional, O que vem ocorrendo com a edição da Lei
nQ 8.078, de 11/9/90, que coloca na condição de fornecedor
todo órgão ou entidade empreendedora de toda a atividade
pública.
Inexiste, por outro lado, qualquer vicio no tocante à
iniciativa parlamentar, urna vez que a matéria não se
encontra entre aquelas citadas no art. 66 da Carta mineira.
Entendemos oportuna, contudo, a apresentação das Emendas ng
1 a 3, que passam a fazer parte deste parecer e têm o único
propósito de adequar o texto da proposição à técnica
legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
778/96 com as Emendas ngs 1 a 3, a seguir redigidas.

EMENDA No 1
Dê-se ao art, lQ a seguinte redação:
"Art. lQ - E assegurado ao usuário de serviço público o

direito de apresentar reclamação referente á prestação de



365

 1
serviço junto a órgãos ou entidades da administração pública
ou a particular delegado-".

EMENDA Ng 2
Dê-se ao art. 2Q a seguinte redação:
Art. 2o - Ficam obrigados os órgãos e as entidades de que

trata o artigo anterior a responder, por escrito, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis contados de seu recebimento, as
reclamações fundamentadas de usuários devidamente
identificados.
Parágrafo único - A resposta á reclamação deverá apresentar

os motivos que justificam a situação reclamada e indicar, se
for o caso, as providências a serem adotadas.".

EMENDA No 3
Dê-se ao art. 4Q a seguinte redação:
"Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
lei no :-azo de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua
publ icaçËT.
Sala das Comissões, 14 de maio de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator
- Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 779/96

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

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado envia a esta Casa, por meio da
Mensagem 

no 103/96, o Projeto de Lei no 779/96, que objetiva
autorizar o Instituto de Previdência dos Servidores
Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM - a alienar
imóveis que menciona.
Publicada no Diário do Legislativo, de lQ/5/96, a
proposição, que tramita em regime de urgência devido a
solicitação do Governador, vem ás Comissões de Constituição
e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para
receber parecer em reunião conjunta.
Esta Comissão passa, então, ao exame dos spectos

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

Fundamentação
Trata a proposição de autorizar o Instituto de Previdência

dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -
a alienar imóveis localizados nos Municipios de Belo
Horizonte e Lagoa Santa.
A proposição em exame vem submeter a pretendida alienação

ao crivo autorizativo dos membros desta Casa, em cumprimento
das exigências contidas no art 18 da Constituição Estadual
e no art. 17, 1, da Lei nQ 8.666, de 21/6/93, alterada pela
Lei nQ 8.883, de 8/6/94, a qual em seu art. 17, "caput",
condiciona também a alienação de bens da administração
pública á existência de interesse público devidamente
justificado.
A propositura cumpre plenamente tal requisito, pois os
imóveis a serem alienados encontram-se ociosos e, devido a
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sua localização, necessitam de serviço especial de
segurança, o que os tornam dispendiosos. Com os recursos
advindos dessa venda será construida a nova sede do
Instituto, o que vem compensar a perda patrimonial.
Entendemos, assim, não existir nenhum impedimento aos

trâmites da matéria.
Todavia, objetivando adequar o projeto à melhor técnica
legislativa e ás exigências legais, faz-se necessário
apresentação de emenda.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, . pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
779/96 com a Emenda no 1, redigida a seguir.

EMENDA No 1
Dê-se ao art. lQ a seguinte redação:
"Art lg - Fica o Instituto de Previdência dos Servidores

Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM - autorizado a
alienar os seguintes imóveis:

- lote nQ 2, da quadra nQ 2, do Bairro Araguaia. no
Barreiro, situado em Selo Horizonte, com área aproximada de
360m2 (trezentos e sessenta metros quadrados), com frente
para a Rua Itiuba, havido por escritura pública registrada
no Cartório do 7o Oficio de Registro de Imóveis da Comarca
de Belo Horizonte, matricula no 5.074 do livro 2;
II - casa residencial no 8, com área construida de 294m2
(duzentos e noventa e quatro metros quadrados) e seu
respectivo lote de terreno ng 7 da quadra "c", medindo 696m2
(seiscentos e noventa e seis metros quadrados), situado no
Bairro Jardim Arizona II, no Município de Sete Lagoas, com
as seguintes confrontações: pela frente, numa extensão de
24m (vinte e quatro metros), com a Rua Maria Tanure; pelo
lado direito, numa extensão de 30m (trinta metros) com o
lote 8; pelo lado esquerdo, numa extensão de 30m (trinta
metros), com o lote 6; e, pelos fundos, num extensão de 24m
(vinte e quatro metros), com os lotes 3 e 4, havida por
escritura pública registrada no Cartório de 2o Oficio de
Registro de Imóveis da Comarca de Sete Lagoas, matricula np
13.683, registro nQ 3 do livro 2-Y1_. a fls. 41:
III - terreno com área de 47.745m2 ------
Sala das Comissões, 14 de maio de 1996.
Geraldo Santanna, Pr es i den te - Arnaldo Penna, relator -

Simão Pedro Toledo - Durval Angelo.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto em tela

autoriza o Instituto de Previdência dos Servidores Militares
do Estado de Minas Gerais - IPSM - a alienar os imóveis que
menciona.
Publicado, foi o projeto encaminhado às Comissões de
Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, para ser examinado em regime de urgência, nos
termos do art. 69 da Constituição do Estado e do art. 220 do
Regimento Interno.
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Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da proposição, apresentando a Emenda np 1.
Cabe, agora, a esta Comissão emitir o seu parecer, conforme
disposições regimentais.

Fundamentação
A matéria em apreço propõe a alienação de três imóveis
pertencentes ao IPSM, vinculando a receita obtida com sua
venda à construção de nova sede social para o Instituto.
Segundo a mensagem do Governador, a medida prevista no
projeto, aprovada pelo Conselho Administrativo do IPSM,
fundamenta-se no fato de serem os imóveis antieconõmicos e
estarem ociosos, além de sujeitos a invasões e depredações,
dadas as suas localizações.
A Lei no 8.666. de 1993, que institui normas para
licitações e contratos na administração pública, determina,
em seu art. 17, que 'a alienação de bens da administração
pública, subordinada á existência de interesse público
devidamente justificado, será precedida de avaliação prévia
e de licitação na modalidade de concorrência". A prévia
avaliação visa a determinar o valor atual do bem, enquanto a
licitação se destina a obter a proposta mais vantajosa para
a administração pública.
O art. 2Q do projeto prevê que os recursos provenientes da

venda dos imóveis serão aplicados na construção da nova sede
do Instituto. Representará, portanto, a alienação uma
permuta de ativos, sem perda patrimonial para o Estado.

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

Lei nç 779/96 com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição
e Justiça.
Sala das Comissões, 14 de maio de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Miguel Martini, relator -

Geraldo Rezende - Arnaldo Penna - Durval Angelo.
PARECER PARA O Zg TURNO DO PROJETO DE LEI

No 366/95
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De au:.:-ia do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o projeto

de lei em tela declara de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Conceição da
Aparecida, com sede no Município de Conceição da Aparecida.
Aprovado o projeto no lo turno com a Emenda ng 1, cabe a

esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria para
o 2o turno, nos termos regimentais.
Atendendo ao que dispõe o art. 196do Regimento Interno,

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

A entidade em apreço desenvolve trabalho de amparo aos
excepcionais com vistas a sua integração na sociedade e
objetiva criar para eles condições educacionais especificas.
Pela relevância do trabalho desenvolvido, meritória se

torna a outorga do titulo ora proposto.
Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei flQ
366/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno.
Sala das Comissões, 14 de maio de 1996.
Luiz Antõnio Zanto, relator.

Redação do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI No 366/95

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE de Conceição da Aparecida, com sede
no Município de Conceição da Aparecida.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Conceição da
Aparecida, com sede no Município de Conceição da Aparecida.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 677/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de
lei em apreço tem por escopo declarar de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cristina -
APAE -, com sede no Município de Cristina.
A proposição foi aprovada no lQ turno, com a Emenda no 1, e
cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria no 2Q turno.
Nos termos do art. 196, 6 1Q, do Regimento Interno, cabe-
nos elaborar a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
Este relator, reiterando o entendime-'to deste órgão
colegiado sobre a matéria, quando de sua apreciação no lQ
turno, considera justa e oportuna outorga do titulo
declaratôrio de utilidade pública à citada Associação, pois
ela presta relevantes serviços de cunho assistencial e
filantrópico, com vistas à promoção do bem-estar do
excepcional e de sua integração na sociedade.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
no 677/96 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno.
Sala das Comissões, 15 de maio de 1996-
Jorge Hannas, relator.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI Np 677196

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Cristina - APAE -, com sede no Município
de Cristina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cristina - APAE -, com
sede no Município de Cristina.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

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

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

Deautoria do Deputado Ronaldo Vasconcei los, o projeto de
lei em epigrafe, que objetiva declarar de utilidade pública
a Associação Pró-Melhoramentos do Conjunto Ponjelupe e
Adjacências, com sede no Município de Belo Horizonte, foi
aprovado no ip turno, na forma proposta.
Cabe a esta Comissão, agora, deliberar conclusivamente
sobre a matéria no 2g turno, conforme preceituam as
disposições regimentais.

Fundamentação
A entidade em estudo vem cumprindo fielmente os objetivos
propostos em seu estatuto, quais sejam defender os
interesses dos moradores do Bairro Ponjelupe e adjacências e
reivindicar dos órgãos públicos obras e equipamentos
necessários à melhoria das condições de vida da população.
Julgamos, portanto, merecida a declaração de utilidade

pública da instituição em causa.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei no 680/96 no 2p turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 14 de maio de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 681/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de
lei em exame pretenc declarar de utilidade pública a
Associação Comunitár . Jardim Atlântico, com sede no
Município de Belo Hor:Dnte.
Aprovada no lQ turno com a Emenda no 1, deve a proposição
agora ser apreciada no 2g turno de deliberação conclusiva,
em cumprimento das disposições do Regimento Interno.
Cabe-nos, portanto, elaborar a redação do vencido. Que Ó
parte deste parecer.

Fundamentação
A entidade em questão trabalha para defender os interesses
da região onde está situada, buscando propiciar melhores
condições de vida aos seus moradores, além de incentivar o
fortalecimento do espirito de solidariedade humana.
Pelo significado social de seu trabalho, a instituição

merece ser declarada de utilidade pública.
Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Le'
no 681/96 no 2g turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões. 14 de maio de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator,

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI No 681/96
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Declara de utilidade pública a Associação Comunitária
Jardim Atlântico, 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

Comunitária Jardim Atlântico, 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 contrario,
especialmente a Lei no 1.260, de 11/7/55.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 694/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública o Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais de Três Marias - SINDITREMA -
com sede no Município de Três Marias.
Aprovado o projeto no ip turno com a Emenda nQ 1, cabe a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2Q turno, nos termos regimentais.
Apresentamos em anexo a redação do vencido, Que integra

este parecer.
Fundamentação

O objetivo de defesa, coordenação e representação legal dos
filiados ao referido Sindicato é alcançado por meio do
trabalho Que ele promove em nome da defesa da liberdade e da
autonomia do movimento sindical, bem como do fortalecimento
da participação democrática dos associados em suas relações
com a sociedade. Busca, ainda, a associação desenvolver a
formação política e sindical de novas lideranças e
possibilitar a melhoria e o aprimoramento dos trabalhadores.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 694/96 no 2g turno, na forma do vencido no l Q turno.
Sala das Comissões, 14 de maio de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

Redação do Vencido no ip Turno
PROJETO DE LEI No 694/96

Declara de utilidade pública o Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Três Marias - SINDITREMA -, com sede
no Município de Três Marias
A Assembléia Legislativa do Estado oe Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato
dos Servidores Públicos Municipais de Três Marias -
SINDITREMA -, com sede no Município de Três Marias.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 704/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório
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De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em

epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Associação Comunitária de Ribeirão, com sede no Município de
São Francisco.
A oroposição foi aprovada no lQ turno, na forma
apr;entada, e cabe a esta Comissão deliberar
cor.: usivamente sobre a matéria no 2g turno, nos termos
regimentais

Fundamentação
Reiterando o entendimento desta Comissão sobre a matéria no
lQ turno, salientamos a oportunidade de se outorgar à
referida Associação o titulo declaratório de utilidade
pública.
Cumpre ressaltar que o posicionamento deste órgão colegiado
quanto á proposição justifica-se pelos relevantes serviços
prestados pela entidade, com vistas á promoção do bem-estar
de seus associados.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 704/96 no 2Q turno, na forma proposta
Sala das Comissões, 15 de maio de 1996.
Jorge Hannas, relator

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 727/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 727/96, do Governador do Estado, que

altera a denominação e a estrutura orgânica da Secretaria de
Estado de Recursos Minerais, Hidricos e Energéticos,
extingue cargos e dá outras providências, foi aprovado no 2Q
turno, com a Emenda np 1 ao 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 727/96
Altera a denominação e a estrutura orgânica da Secretaria
de Estado de Recursos Minerais, Hidricos e Energéticos,
extingue cargos e dá outras providências -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - A Secretaria de Estado de Recursos Minerais,
Hidricos e Energéticos passa a denominar-se Secretaria de
Estado de Minas e Energia.
Art. 2 - A Secretaria de Estado de Minas e Energia tem a

seguinte estrutura orgânica:
- 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;
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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.
Parágrafo único - A descrição e a competência das unidades

administrativas de que trata este artigo serão estabelecidas
em decreto.
Art. 3 - Passam a integrar a Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
- por subordinação: o Conselho Estadual de Recursos

Hídricos;
II - por vinculação: o Departamento de Recursos Hidricos do

Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único - As competências atribuídas à Secretaria
de Estado de Recursos Minerais, Hidricos e Energéticos,
relativas ás atividades e às competências do Conselho
Estadual de Recursos Hídricos e do Departamento de Recursos
Hídricos do Estado de Minas Gerais, ficam transferidas para
a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável
Art. 40, - Fica transformado em 1 (um) cargo da classe de

Assesso--Chefe, código MG-24, símbolo AH-24, 1 (um) cargo da
classe cc Diretor II, código MG-05, símbolo DR-O5, observado
o disposto no art. 2Q do Decreto n2 37.711, de 29 de
dezembro de 1995.
Art. S - Ficam extintos os seguintes cargos de provimento
em comissão do Quadro Especial de Pessci da Secretaria de
Estado de Recursos Minerais, Hidricos e Energéticos:

- 1 (um) cargo da classe de Diretor II. código MG-05,
símbolo DR05;
II - 2 (dois) cargos da classe de Diretor 1, código MG-06,

símbolo DR06;
III - 2 (dois) cargos da classe de Assessor ir, código MG-
12, símbolo AD-12;
IV - 1 (um) cargo da classe de Assessor 1, código AS-01,

símbolo 10/A;
V - 2 (dois) cargos da classe de Assistente Administrativo,

código EX-OS, símbolo 9/A;
VI - 1 (um) cargo da classe de Assistente de Gabinete,

código EX-42, símbolo 11/A;
VII - 19 (dezenove) cargos da classe de Assistente

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

código EX-08, símbolo 8/A.
Art. 6g - Os cargos extintos ou transformados nos termos

desta lei, observado o disposto no Decreto no 37.711, de 29
de dezembro de 1995, serão identificados em decreto.
Art. 70 - compete à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável
- dar execução à Política Estadual de Recursos Hídricos,

em conformidade com o disposto na Lei nQ 11.504, de 20 de
junho de 1994;
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II - instituir e administrar o Sistema Estadual de

Gerenciamento dos Recursos Hidricos;
III - administrar a parcela estadual de compensação
financeira a que se referem o art. 2Q da Lei Federal np
7.990, de 28 de dezembro de 1989. e o art. lQ da Lei Federal
nQ 8.001, de 13 de março de 1990.
Art. 8Q - O acervo patrimonial e as dotações orçamentárias
da extinta Superintendência de Recursos Hídricos ficam
transferidos para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável
Art. 9 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de maio de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão.
PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO No 2 E SOBRE AS EMENDAS NoS 3,

4 E 5 AO PROJETO DE LEI 378195
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
O projeto em tela, do Deputado José Bonifácio, visa a
autorizar o Poder Executivo a ceder novas cadeiras cativas
do Estádio Dr. José de Magalhães Pinto - Mineirão - aos
clubes mineiros.
A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua constitucionalidade,
legalidade e juridicidade na forma do Substitutivo nQ 1, de
sua autoria.
A Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e

Lazer, por sua vez, manifestou-se favoravelmente à aprovação
do projeto na forma do Substitutivo nQ 1 com as Emendas nQs
1 e 2, que apresentou.
A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nQ 1 e
com as Emendas ns 1 e 2.
Na fase de discussão, em Plenário, foram apresentados O
Substitutivo flQ 2 e as Emendas ns 3 a 6, os quais vêm a
esta Comissão para receber parecer.
A requerimento do autor, a matéria passou a tramitar em
regime de urgência.

Fundamentação
Quando a matéria esteve tramitando nesta Comissão, houve
frutíferos debates entre as entidades interessadas, dos
quais resultaram as Emendas ns 1 e 2, que apresentamos e
que foram aprovadas.
Em virtude mesmo daqueles debates e do exaustivo estudo
que, na ocasião, elaboramos a respeito, vemo-nos na
contingência de rejeitar o substitutivo e as emendas
apresentados em Plenário.
Com efeito, o Substitutivo no 2 retoma a questão da

celebração de contrato de comodato, que a douta Comissão de
Constituição e Justiça já havia demonstrado não se aplicar
ao tema objeto da proposição.
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As Emendas ngs 3 e 4 apresentam semelhança, visto que
objetivam reservar aos três clubes da Capital - América,
Atlético e Cruzeiro - as novas cadeiras cativas a serem
instaladas no Mineirão. Entendemos que tal procedimento
deverá ser decidido em comum acordo entre as três
agremiações e a ADEMG. Destinar, num diploma legal, um
determinado quantitativo a tal ou qual agremiação parece-nos
inoportuno.
Finalmente, a Emenda ng 5 visa a determinar a localização

das novas cadeiras cativas. Ora, parece-nos que tal decisão
não pode ser compulsôria, visto que dependerá de estudos
técnicos a serem feitos pelas empresas de engenharia
encarregadas da obra.

Conclusão
"Ex positis", opinamos pela rejeição do Substitutivo ng 2 e

das Emendas ngs 3 a 5 ao Projeto de Lei ng 378/95.
Sala das Comissões, 14 de maio de 1996.
Irani Barbosa. Presidente - Ariderson Adauto, relator - João

Leite - Gilmar Machado.
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ATAS

ATA DA 149a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 15 DE MAIO DE 1996

Presidência dos Deputados Wanderley Ávila e Sebastião
Navarro Vieira

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Ofícios, telegramas e
cartões - Apresentação de Proposições: Projeto de Lei no
807/96 - Requerimentos flQS 1.401 a 1.407/96 - Requerimentos
dos Deputados Marcos Helénio (3), Jairo Ataide, José
Bonifácio e Elbe Brandão e outros - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Simão Pedro Toledo e Paulo Piau e
da Comissão de Educação - Oradores Inscritos: Discurso do
Deputado Carlos Pimenta - Za PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase:
Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição
de Lei ng 12931 - Leitura de Comunicações Apresentadas -
Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres da Comissão de
Justiça pela inconstitucionalidade dos Projetos de Lei ngs
570, 600 e 601/95; aprovação - Requerimentos: Requerimento
da Deputada Elbe Brandão e outros; deferimento -
Requerimentos dos Deputados Marcos Helénio (3), Jairo Ataide
e José Bonifácio; aprovação - Za Fase: Palavras do Sr
Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Discussão,
em lg turno, do Projeto de Lei flQ 478/95: requerimento do
Deputado Paulo Scnettino; aprovação do requerimento -
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei ng 571/95;
requerimento do Deputado Gilmar Machado; aprovação do
requerimento - Discussão, em l Q turno, do Projeto de Lei ng
665/95; aprovação - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados: -
Agostinho Patrús - Wanderley Avila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêrnolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio-
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Almir
Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho
- Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifãcio Mourão - Carlos
Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon Meio -
Dimas Rodrigues - Ojaima Diniz - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José -
Jairo Ataide - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José Braga - José
Maria Barros - kernil Kumaira - Leonidio Bouças - Marcelo
Cecé - Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio - Marco Régis -
Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Romeu
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Queiroz - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Helvécio - Simão
Pedro Toledo - Toninha Zeitune - Wilson Trõpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 141h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2a-Secretária, para proceder á leitura
da ata da reunião anterior.

Ia- PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

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

correspondência:
OFICIOS

Do Sr. Marcos Vinicios Vilaça. Presidente do Tribunal de
Contas da União, encaminhando cópia da manifestação de
regozijo feita pelo Ministro Substituto L.incoln Magalhães da
Rocha, pelas comemorações do dia 21 de abril.
Da Sra. Ana Luiza Machado Pinheiro, Secretária da Educação,
em atenção a requerimento do Deputado Durval Angelo,
encaminhando as informações e os dados solicitados.
Do Sr. Bené Guedes, Secretário de Recursos Minerais, em

atenção a requerimentos do Deputado Gil Pereira (implantação
de projetos de irrigação em Monte Azul e Espinosa),
encaminhando as informações prestadas pela Secretaria de
Agricultura sobre o assunto. (- Anexe-se aos Requerimentos
ngs 946 e 949/95.)
Do Sr. Bené Guedes, Secretário de Recursos Minerais, em
atenção a requerimentos do Deputado Dimas Rodrigues
(construção de barragens em Rio Pardo de Minas e Vargem
Grande), informando que a solicitação foi encaminhada à
Coordenadoria do Programa de Melhoria de Oferta de Agua no
Semi-Árido Mineiro - Projeto de Pequenas Barragens nos Vales
do Jequitinhonha, Pardo e Mucuri. (- Anexe-se aos
Requerimentos ngs 719 e 720/95.)
Do Sr. Fernando Lúcio Donzeles, Prefeito Municipal de Além
Paraiba, informando que a Prefeitura não contou com o
auxilio de empresas de consultoria na apuração do índice do
VAF, no período de janeiro de 1989 a dezembro de 1995- (- A
CPI do VAF.)
Do Sr. Adenilson Guidoni, Presidente da Câmara Municipal de
Padre Paraíso, informando a composição da Mesa Diretora
dessa Câmara a partir de 2/5/96.
Do Sr. Fernando Augusto Krusemarck Brandão, Presidente da

Câmara Municipal de Bocaiúva. solicitando a adjudicação das
terras pertencentes á empresa Malvina, hoje Grupo Antares,
para pagamento de impostos estaduais e tributos, com a
Posterior transferência delas aos moradores da comunidade de
Dolabela. (- A Comissão de Agropecuária.)
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Do Sr. lido Rocha, Presidente da Câmara Municipal de
Fronteira dos Vales, comunicando a composição da Mesa
Diretora empossada no dia 30/4/96.
Do Sr. José Batista de Oliveira, Presidente da Câmara

Municipal de Riacho dos Machados, informando a composição da
atual Mesa Diretora da Câmara.
Do Sr. Célio Cota Pacheco, Presidente da Junta Comercial do

Estado de Minas Gerais, agradecendo o convite para a reunião
especial em homenagem à Academia Municipalista de Letras de
Minas Gerais.
Do Sr. Rogério M. W. Pires, Chefe de Gabinete da Secretaria
da Fazenda, encaminhando, em atenção a requerimento do
Deputado Antônio Júlio, as informações solicitadas sobre o
Programa de Modernização e Reestruturação dessa Secretaria.
Do Sr. Daniel Domingues, Diretor do Departamento de Gestão
do Fundo Nacional de Assistência Social do Ministério da
Previdência e Assistência Social, comunicando a celebração
do Convênio ng 47/96 entre esse Ministério e o Estado de
Minas Gerais. (- A Comissão de Fiscalização Financeira
para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.
101. inciso XV, do Regimento Interno.)
Do Sr. Luiz Paulo Serrano, da Superintendência de

Coordenação Empresarial da Companhia Vale do Rio Doce - CVRD
-, solicitando, a propósito de convite feito pela Comissão
de Defesa do Consumidor, a indicação da regional
administrativa da ferrovia da CVRD de maior interesse para
essa Comissão, já que é impossivel enviar todos os
responsáveis pelas regionais. (- A Comissão de Defesa do
Consumidor.)
Do Sr. Antônio Carlos Hilário, Coordenador-Geral do Sind
UTE, solicitando sejam anexadas à Representação Popular ng
4/96, que pleiteia a sustação dos efeitos de vários
dispositivos da Resolução ng 7.856/96, as cópias dos
documentos que envia. (- Anexe-se à Representação Popular n
4/96.)
Do Sr. Antônio Claret Nametala, Presidente Executivo da

Associação Mineira de Supermercados - AMIS -, informando a
eleição e a posse da nova diretoria dessa Associação para a
gestão 1996/1997.

TELEGRAMAS
Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do

Governador do Estado, comunicando, em atenção a Requerimento
ng 1.170/96, do Deputado Ailton Vilela, que o assunto foi
encaminhado á Secretaria de Administração. (- Anexe-se ao
Requerimento nQ 1.170/96.)
Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do

Governador do Estado, comunicando, em atenção a requerimento
do Deputado João Leite (apuração da chacina de menores em
Belo Horizonte), que foi determinada apuração imediata dos
fatos.
Do Sr. Raimundo Cândido Júnior, Presidente da OAB-MG,
agradecendo convite para a reunião especial em homenagem á
Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais.

CARTOES
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Do Sr. José Joaquim Benfica, Presidente do Tribunal de
Justiça Militar do Estado, agradecendo o envio do fascículo
sobre as eleições municipais de 1996 e partidos políticos -
legislação especifica.
Do Sr. Carlos Melles, Deputado Federal, do General-de-
Brigada Álvaro Henrique Vianna de Moraes, Comandante da 4
Brigada de Infantaria Motorizada, das Sras. Ana Luiza
Machado Pinheiro, Secretária da Educação, e Judite Franklin
Vida], Delegada do Ministério da Fazenda, agradecendo
convite para a reunião especial em homenagem á Academia
Municipalista de Letras de Minas Gerais.

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

proposições:
PROJETO DE LEI No 807/96

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Bairros Filadélfia, Marajoara, Vila Filadélfia e Olhos
d'Agua, com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Bairros Filadélfia, Marajoara, Vila
Filadélfia e Olhos d'Água, com sede no Município de Betim.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Ivair Nogueira
Justificação: No âmago do ser humano existe a procura

constante por uma vida melhor. E nessa trilha que caminham
os componentes da Associação Comunitária dos Bairros
Filadélfia, Marajoara, Vila Filadélfia e Olhos d'Água.
E reconfortante constatar a intrepidez com que agem em nome

de ideais nobres, como a criação da referida Associação, que
realiza labor profícuo em favor dos seus semelhantes. Dai o
respeito que merecem.
Confiantes na possibilidade de oferecer melhores condições
de vida aos moradores da periferia de Betim, os associados
empreendem iniciativas que visam proporcionar-lhes cultura,
lazer, atendimento médico, transporte, habitação, urbanismo
e segurança.
Esperamos, por conseguinte, que a aprovação do projeto de
lei ora apresentado possa auxiliar o importante trabalho
empreendido por essa gente de coração fraterno.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 1.401/96, do Deputado Gilmar Machado, solicitando ao

Secretário da Fazenda as informações referentes à negociação
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e à venda da Companhia Paraibuna de Metais. (- À Mesa da
Assembléia.)
NQ 1.402/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Delta do Oriente, localizada nesta Capital, por
seus nove anos de existência.
NQ 1-403/96, do Deputado Vjanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Seis de Junho, localizada no Município de
Uberlândia. por seus 52 anos de existência.
No 1.404/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Sete colinas, localizada no Município de Uberaba,
por seus 11 anos de existência.
NQ 1.405/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Templários do Mucuri, localizada no Município de
Teõfilo Otôni, por seus 40 anos de existência.
NQ 1.406/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Trabalho e Honra, localizada no Município de
Campanha, por seus 19 anos de existência.
NQ 1.407/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Ação e Dignidade, localizada no Município de Bom
Despacho, por seus 25 anos de existência. (- Distribuídos à
Comissão de Educação.)
- São, também, encaminhados à Mesa requerimentos dos

Deputados Marcos Helênio (3), Jairo Ataide, José Bonifácio e
Elbe Brandão e outros.

COMUNICAÇÕES
- São, também, encaminhadas à Mesa comunicações dos

Deputados Simão Pedro Toledo e Paulo Piau e da Comissão de
Educação.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra: o Deputado Carlos

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

Wanderley Ávila, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,
visitantes, imprensa, desde o ano passado, temos,
insistentemente, cobrado do Governo do Estado uma posição
acerca da construção do prédio do Fórum Gonçalves chaves, na
cidade de Montes Claros.
Montes Claros é uma cidade com mais de 300 mil habitantes,

e a justiça local sofre um processo que tem atrapalhado sua
própria vida, devido à precariedade do prédio do Fórum
Gonçalves Chaves.
Havia cobrado do Sr. Prefeito a doação de um terreno que

se localiza ao lado da Prefeitura Municipal de Montes
Claros. Finalmente, nesta semana que passou, o Prefeito
enviou um projeto de lei à Câmara Municipal, fazendo a
doação dessa área - pretendida e cobrada insistentemente por
este Deputado - ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas
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Gerais. O projeto tramitou em regime de urgência e foi
aprovado.

Nesta manhã, estivemos com o Desembargador Márcio Aristeu
Monteiro de Barros e passamos às suas mãos cópia do projeto
de lei. Ele nos garantiu que, antes do término do seu
mandato, que se encerra em março de 1997, ele iniciará as
obras de construção do prédio do fórum de Montes Claros, bem
como das cidades de Manhuaçu, Sete Lagoas, Varginha e mais
outras duas. Vimos no Desembargador Márcio Aristeu toda a
boa vontade para dar seqüência a este grande trabalho que
vem realizando. Finalmente, poderemos ver concretizada a
grande aspiração da sociedade de Montes Claros e deste
Deputado.
Queremos, nesta oportunidade, cumprimentar o Sr Prefeito

dessa cidade pela sua sensibilidade e por entender a
importância histórica desse ato, fazendo a doação do terreno
ao Tribunal de Justiça. Queremos, também, cumprimentar os
Vereadores de Montes Claros, que, num grande esforço,
aprovaram o projeto de lei em regime de urgência.
Sinceramente, esse projeto repara um erro que há muito tempo
deveria ter sido reparado, que é a construção do fórum.
Sr Presidente, Srs. Deputados, tenho, insistentemente,

recebido algumas denúncias e cobranças dos usuários dos
serviços da COPASA, da CEMIG e da TELEMIG, com relação ás
altas taxas de multas que são cobradas em razão dos atrasos
nos pagamentos das contas. Sabemos perfeitamente que, após a
estabilização da economia brasileira, a taxa de inflação
ficou entre 1 e 1,5% ao mês. Essas empresas, bem como
empresas particulares e empresas do Governo Federal, cobram,
no mínimo, 10% de multa pelo simples atraso de um dia no
pagamento das contas de água, luz e telefone. isso é um
absurdo.
Tenho certeza de que muitos outros Deputados aqui

presentes também são acionados, questionados do porquê
disso, já que a economia está estabilizada. Esses órgãos do
Governo são órgãos oficiais que deveriam se preocupar com o
bem-estar da comunidade, que deveriam se preocupar com a
estabilidade da política econômica do Governo Federal, mas
são os primeiros a dar o péssimo exemplo de cobrar, no
mínimo, 10% de multa. E não é só a COPASA, a TELEMIG ou a
CEMIG que fazem isso. Existem outros órgãos que também
extrapolam e abusam com relação à cobrança dessas taxas,
órgãos do Governo do Estado, como a Diretoria de Recursos
Hidricos, que, ao anunciar o reajuste das taxas para outorga
de licença de exploração de águas de superfície e
subterrâneas, simplesmente definiram um aumento de 350%. Já
havíamos, em oportunidade anterior, citado que, se um
contribuinte deixa de recolher o ICMS do mês,
automaticamente lhe é cobrada uma multa exorbitante, de mais
de 20%. E se essa multa for aplicada três vezes, ela
ultrapassa a casa dos 100%, em apenas três meses.
São fatos de que tomamos conhecimento, mas não entendemos

e queremos uma explicação Queremos saber até onde nós,
Deputados Estaduais, podemos empreender uma ação parlamentar
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nesse sentido e criar uma lei que proteja, mas proteja de
uma forma bastante firme, a sociedade, que está á mercê de
tantos exploradores e, agora, dessa exploração oficial, que
mão é de agora, mas de muitos anos atrás.
Tivemos o cuidado de pesquisar a legislação desta Casa

acerca do que existe em termos de projeto de lei, em termos
de decreto do Governo do Estado, estabelecendo o critério de
cobrança dessas multas. E a nossa resposta foi que não
existe nenhuma matéria já aprovada ou em tramitação nesta
Casa. Existe o projeto do Deputado Sebastião Navarro Vieira,
que estabelece critérios para cobrança de multas de ICMS,
mas que, também, não teve, ainda, oportunidade de vir a
julgamento neste Plenário. D projeto do Deputado Marcos
Helênio estabelece multas para quem poluir ou degradar a
natureza, o ambiente. O projeto do Deputado Alencar da
Silveira Júnior dispõe sobre a destinação dos recursos que
são arrecadados com as multas de trânsito. O projeto do
Deputado Leonidio Bouças cria compensação do eventual
recolhimento e atraso do ICMS. O projeto do Deputado
Anderson Adauto fixa multa por atraso na execução de obras
públicas. E o que existe na legislação estadual.
Estamos promovendo um estudo para que possamos apresentar

à Casa projeto de lei pelo menos equiparando essas multas
aos índices da inflação do mês anterior. E o mais lógico,
justo e sensato. E um projeto que vem reparar uma injustiça
de muitos anos, debatida, mas nunca encarada com seriedade.
Sabemos, Srs. Deputados, que vamos enfrentar uma verdadeira
oposição, principalmente por parte desses órgãos que obtêm,
com a cobrança de multas, um volume muito grande de
recursos, que não sabemos onde são aplicados, que são
sacados da bolsa popular de uma forma injusta. arbitrária.

Esperamos que, dentro de, no máximo, 15 dias, possamos
apresentar essa matéria á apreciação dos Deputados. Vamos
promover um debate na Comissão de Defesa do Consum :Dr. da
qual somos membro efetivo, com a representante das c' . nas de
casa, que, no Pais inteiro, já iniciam um movimento nesse
sentido, já com vitórias concretas, como aconteceu em Santa
Catarina e no Paraná. Em Minas Gerais, não podemos ficar á
margem desse processo, que é o movimento popular mais justo,
porque o pobre e o rico pagam água, luz, e pagam com multas
que não deveriam pagar. Pagam. porque têm baixos salários
pagam, porque são inadimplentes ou porque estão sem emprego.
E estamos vivendo a maior taxa de desemprego dos últimos
anos. Conclamamos os Deputados a pensarem no assunto, a
meditar e analisar com carinho e calma, porque poderemos ter
em nossas mãos, através de nossos atos, a oportunidade mais
concreta e viável de levantarmos nossas vozes e somarmos
nossas ações políticas em favor do povo de Minas Gerais.
Muito obrigado.

Za PARTE (ORDEM DO DIA)
Ia Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 2@ Parte da reunião, com a 12 Fase da
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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 à Proposição
de Lei no 12.931, ex-Projeto de Lei np 262/95, do Deputado
Irani Barbosa, que dá a denominação de Escola Estadual João
Correa Armond à Escola Estadual do Bairro Sevilha II, no
Município de Ribeirão das Neves. Pelo PSDB: efetivo -
Deputado João Leite; suplente - Deputada Elbe Brandão;- pelo
PPB: efetivo - Deputado Carlos Murta; suplente - Deputado
Gil Pereira; pelo PT: efetivo - Deputado Gilmar Machado;
suplente - Deputado Ivo José; pelo PDT: efetivo - Deputado
José Braga; suplente - Deputado Marcelo Gonçalves; pelo PTB:
efetivo - Deputado Dilzon Melo; suplente - Deputado Paulo
Schettino. Designo. A Gerência-Geral de Apoio às Comissões.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Educação - aprovação, na 33a Reunião Ordinária, dos
Requerimentos ns 1.313 a 1.322/96, 1.324 a 1.342/96 e
1-357/96, do Deputado Wanderley Ávila; 1.356/96, do Deputado
Glycon Terra Pinto, e 1.358/96. do Deputado Wilson Trôpia
(Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados Paulo Piau -
falecimento do Sr. Antônio Inácio de Oliveira, em Uberaba; e
Simão Pedro Toledo - falecimento do Sr. Renato Magalhães
Pinto, em Belo Horizonte (Ciente. Oficie-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre o
Projeto de Lei nQ 570/95, do Deputado Toninho Zeitune, que
cria o Programa de Educação Comunitária nas escolas públicas
no Estado de Minas Gerais. O parecer conclui pela
inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, o parecer.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se o
projeto.
Parecer da Comissão de Justiça sobre o Projeto de Lei ng
600/95, do Deputado Geraldo Rezende, que estabelece a
obrigatoriedade de eleições para o orovimento dos cargos de
superintendente regional e dá outras providências. O parecer
conclui pela inconstitucionalidade do projeto. Em discussão,
o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-
se o projeto.
Parecer da Comissão de Justiça sobre o Projeto de Lei n
601/95, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que concede
parcelamento de créditos tributários do ICMS. O parecer
conclui pela inconstitucionalidade do projeto. Em discussão,
o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam
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permaneçam como se encontram (- Pausa.) Aprovado. Arquive-
se o projeto.

Requerimentos
o Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) -
Requerimento da Deputada Elbe Brandão e outros, em que
solicitam a realização de uma reunião especial no dia
11/6/96, com a finalidade de se homenagear a memória do Sr.
José Maria Alkmim, que, naquela data, estaria completando 96
anos A Presidência defere o re querimento, de conformidade
com o inciso XXI do art. 244 do Regimento Interno.
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um
por sua vez, os requerimentos dos Deputados Marcos Helênio
(3) - solicitando audiência da Comissão de Defesa do
Consumidor para emitir parecer sobre os Projetos de Lei flQ5
792, 778 e 788/96; Jairo Ataide - solicitando regime de
urgência para a tramitação do Projetos de Lei 

no 791/96. de
sua autoria; e José Bonifácio - solicitando regime de
urgência para a tramitação do Projeto de Lei no 435/95, de
sua autoria (Cumpra-se.).

Za Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada á 1 Fase,
a Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
desta reunião os Projetos de Lei nos 733 e 745/96, em
virtude de sua apreciação na reunião extraordinária
realizada hoje, pela manhã, bem como o Projeto de Lei no
729/96, por não estarem preenchidos os pressupostos
regimentais para sua apreciação.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei
no 478/95, do Deputado Marcos Helénio, que dispõe sobre O
livre acesso da sociedade aos estabelecimentos policiais e
carcerários. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda 

no 
1, Que

apresenta. A Comissão de Defesa Social perdeu prazo para
emitir parecer. A Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais opina pela sua aprovação na forma do
Substitutivo 

no 1, que apresenta. Vem à Mesa requerimento do
Deputado Paulo Schettino, em que solicita o adiamento da
discussão do projeto. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.
Discussão, em lo turno, do Projeto de Lei 

no 
571/95, do

Deputado Arnaldo Penna, que dispõe sobre o pagamento, pelo
Estado, de honorários a advogado que não seja Defensor
Público, nomeado para defender réu pobre. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Administração Pública opina pela sua aprovação
na forma do Substitutivo 

no 1, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação, na forma
do Substitutivo 

no 1, da Comissão de Administração Pública,
com as Emendas nos 1 a 6, que apresenta. Vem à Mesa



384

requerimento do Deputado Gilmar Machado, em que solicita o
adiamento da discussão do projeto. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Discussão, em lo turno, do Projeto de Lei no 665/95. do

Deputado Gilmar Machado, que institui o projeto Saphira, que
dispõe sobre a apresentação de artistas ou grupos amadores
no Estado. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Educação opina
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.

- 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
as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã,
dia 16. às 9 horas, nos termos dos editais de convocação, e
para a ordinária deliberativa da mesma data, ás 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1029 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 15 DE MAIO DE 1996

Presidência do Deputado Agostinho Patrüs
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE: Ata - Zg
PARTE(ORDEM DO DIA): Palavras do Sr. Presidente - Discussão
e Votação de Proposições: Votação, em lo turno, do Projeto
de Lei no 391/95; votação do Substitutivo no 1; aprovação;
votação das Emendas nos 2, 4, 5 e 6; aprovação; votação das
Emendas nos 1 e 3; rejeição - votação, em lQ turno, do
Projeto de Lei no 64/95; aprovação na forma do Substitutivo
no 1 - Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei 

no 
207/95;

votação do projeto, salvo emendas; aprovação; votação da
Subemenda no 1 à Emenda flQ 1 e da Emenda no 3; aprovação;
votação da Emenda no 2; rejeição - Votação, em lQ turno, do
Projeto de Lei n 278/95; votação do Substitutivo no 1;
aprovação; votação das Emendas nos 1 e 3; aprovação; votação
da Emenda no 2; rejeição - Discussão, em l turno, do
Projeto de Lei no 733/96; aprovação com a Emenda no 1 -
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei no 745/96;
apresentação das Emendas nos 4 a 7; encerramento da
discussão; encaminhamento do projeto e das emendas à
Comissão de Fiscalização Financeira - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrüs - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob -
Ermano Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão -
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Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon
Meio - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José -
Jairo Ataide - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José
Henrique - José Mar--z 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 - Ronaldo Vasconcelios -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo -
Toninho Zeitune - Wilson Trôpia.

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. 20-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

1? PARTE
Ata

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

Za PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 22 Parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência faz retirar da pauta o Projeto de Lei n
729/96, por não L:ender aos pressupostos regimentais
necessários para sua wreciação.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em lç. :urno, do Projeto de Lei

flQ 391/95, do Deputado Alencar c Silveira Júnior, que
dispõe sobre o ingresso nos estádios de esportes sob a
administração do Estado de Minas Gerais. A Comissão de
Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Administração Pública opinou por sua aprovação
na forma do Substitutivo nQ 1, que apresentou. A Comissão de
Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Administração
Pública. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão
de Administração Pública, que opina pela aprovação das
Emendas ngs 2, 4, 5 e 6 e pela rejeição das Emendas ns 1 e
3. Em votação, o Substitutivo nQ 1, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram- (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas ngs 2, 4, 5 e 6,
que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Em votação, as Emendas ns 1 e 3, que receberam parecer pela
rejeição. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
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encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Fica, portanto, aprovado,
em lQ turno, o Projeto de Lei nQ 391/95 na forma do
Substitutivo nQ 1, com as Emendas ns 2, 4, 5 e 6. A
Comissão de Fiscalização Financeira.
Votação, em lo turno, do Projeto de Lei no 64/95 (ex-
Projeto de Lei no 2.031/94), do Deputado Marcos Helênio, que
torna obrigatória a construção de escadas para peixes de
piracema em barragens edificadas em cursos de agua de
domínio do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Meio Ambiente
opina pela sua aprovação. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nQ 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo
no 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em
lQ turno, o Projeto de Lei nQ 64/95 na forma do Substitutivo
nQ 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.
Votação, em lo turno, do Projeto de Lei no 207/95, do

Deputado Ibrahim Jacob, que dispõe sobre os critérios para a
cobrança de multas decorrentes de infrações de trânsito. O
parecer da Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade
do projeto, foi rejeitado pelo Plenário. As Comissões de
Administração Pública e de Defesa do Consumidor opinaram
pela aprovação do projeto. Emendado em Plenârio, voltou o
projeto à Comissão de Administração Pública, que opina pela
aprovação da Emenda flQ 1, apresentada em Plenário, na forma
da Subemenda no 1, que apresenta, pela rejeição da Emenda n
2 e pela aprovação da Emenda nQ 3. Em votação, o projeto,
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Subemenda no 1
à Emenda no 1 e a Emenda nQ 3, que receberam parecer pela
aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação, •a Emenda no 2,
que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.
Fica, portanto, aprovado, em lo turno, o Projeto de Lei n
207/95 com a Subemenda no 1 à Emenda nQ 1 e a Emenda nQ 3. A
Comissão de Administração Pública.
Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei no 278/96, do
Deputado João Leite, que define medidas para combate ao
tabagismo no Estado e proíbe o uso de cigarro e similares
nos locais que estabelece. A Comissão de Justiça concluiu
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo
nQ 1, que apresentou. As Comissões de Saúde e Ação Social.
de Defesa do consumidor e de Fiscalização Financeira
opinaram pela sua aprovação na forma do Substitutivo nQ 1,
apresentado pela Comissão de Justiça. Emendado em Plenário,
voltou o projeto à Comissão de Saúde e Ação Social, que
opina pela aprovação da Emenda nQ 1, pela rejeição da Emenda
no 2 e pela aprovação da Emenda nQ 3. que apresenta. Em
votação, o Substitutivo no 1. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram- (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, as Emendas nos 1 e 3, mue receberam parecer pela
aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
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encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Emenda nQ 2,
que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.
Fica, portanto, aprovado, em lQ turno, o Projeto de Lei n
278/95 na forma do Substitutivo no 1, com as Emendas nos 1 e
3. A Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei flQ 733/96, 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. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda no
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela sua aprovação com a Emenda nQ 1, apresentada pela
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto, salvo emenda. Os Deputados Que O aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda
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 Lei n
733/96 com a Emenda no 1. A Comissão de Fiscalização
Financeira.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei ng 745/96, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a
aderir ao Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
Fiscal de Estados 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 Fiscalização
Financeira opina pela sua aprovação com as Emendas nos 1 e
2, apresentadas pela Comissão de Justiça, e com a Emenda n
3, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos-
- Vêm á Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI No 745196
EMENDA NO 4

Dê-se ao art. 2Q a seguinte redação:
"Art. 2o - Fica o Poder Executivo autozado a contrair

junto á Caixa Econômica Federal, com garantia do Tesouro
Nacional, empréstimo até o valor de RS400.000.000.00
(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.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Gilmar Machado
Justificação: A emenda visa suprimir do art. 2g a expressão
"bem como outras garantias em direito admitidas", pois é
bastante genérica, possibilitando a inclusão de outras
garantias que não as estabelecidas em lei.

EMENDA No 5
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Acrescente-se onde convier:
"Art . .... - Os servidores públicos estaduais dispensados

em 1996 por conveniência administrativa serão abrangidos
pelo Programa de Demissões Voluntárias, a ser aprovado por
lei.!!.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Gilmar Machado
Justificação: A emenda tem como objetivo dar tratamento
igual a todos os servidores públicos dispensados em virtude
do ajuste nas contas do Estado.

EMENDA No 6 -
Suprima-se o inciso 1 do art. ip.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Gilmar Machado
Justificação: A adesão incondicional ao Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados, estabelecido
pelo voto nQ 162/95, do Conselho Monetário Nacional,
resultará em limitação da autonomia do Estado frente à
União. Esse programa estabelece objetivos demasiadamente
genéricos para o ajuste fiscal e financeiro do Estado,
permitindo à União um alto grau de intervenção no Estado.

EMENDA No 7
Dê-se ao parágrafo único do art. 20 a seguinte redação:
"Art. 2g - . ..................................
Parágrafo único - Do total do valor estabelecido no "caput"
deste artigo, R$210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de
reais) serão destinados ao Programa de Demissões
Voluntárias, a ser aprova ,_) por lei.".
Sala das Reuniões, de de 1996.
Gilmar Machado
Justificação: E necessário que seja garantido o montante de
recursos para a viabilização do Programa de Demissões
Voluntárias, o qual deverá ser definido em forma de lei.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foram apresentadas as Emendas no 4 a 7, do
Deputado Gilmar Machado. Nos termos do § 2Q do art. 195 do
Regimento Interno, a Presidência devolve o projeto e as
emendas à Comissão de Fiscalização Financeira.

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

ATA DA 32a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As dez horas e quinze minutos do dia sete de maio 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 e, havendo número regimental, declara aberta a
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reunião e solicita ao Deputado João Leite que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes Prosseguindo, a
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar as
matérias constantes na pauta e lê a seguinte
correspondência: Oficio nQ 41/96, publicado na edição de
10/5/96, e oficio do Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio
Comunitário, encaminhando convite para o Seminário
Internacional - Educação e Escolarização de Jovens e
Adultos. Após, a Presidência comunica o recebimento dos
Projetos de Lei ns 497/95, 732, 640 e 753/96; dos
Requerimentos ngs 1.313 a 1.342, 1.356 a 1.358/96 e
distribui ao Deputado João Leite o Requerimento nQ 1.289/96.
Encerrada a 

lã Parte dos trabalhos, passa-se à lçl Fase da
Ordem do Dia, com a discussão e .a votação de proposição da
Comissão. O Deputado Gilmar Machado apresenta requerimento
em que solicita sejam convidadas as seguintes autoridades
para uma audiência pública: Sra. Ana Luiza Machado Pinheiro,
Secretária da Educação; Sr. Walyd Ramos Abdala, Prefeito de
Pirapora; Sra. Onice Maria Eufélia Boaventura, Delegada
Regional de Ensino de Pirapora; Sr. Carlos Murilo,
Presidente da DAS de Pirapora, e Sr. Mauricio Lima Braga,
Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais
de Pirapora, para debaterem as dificuldades que vêm afetando
a educação em Pirapora e buscarem soluções que atendam aos
interesses do mencionado município. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Encerrada essa fase, passa-se á 2a
Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
proposição sujeita a apreciação do Plenário da Assembléia. A
seguir, submetidos a discussão e votação, são aprovados os
pareceres sobre os Projetos de Lei ns 695 e 720/96, no lQ
turno (relator: Deputado Gilmar Machado); 666/96, no lg
turno, na forma do Substitutivo ng 1 (relator: Deputado João
Leite); 665/96, no lQ turno (relator: Deputado Anderson
Adauto), e rejeitado o parecer sobre o Projeto de Lei n
524/95, no lQ turno (relator: Deputado Gilmar Machado).
Após, submetido a discussão e votação, ê aprovado o Projeto
de Lei ng 288/95, no 2o turno (relator: Deputado Gilmar
Machado). Prosseguindo, submetido a votação, é aprovado o
Requerimento flQ 1.289/96 (relator: Deputado João Leite). A
seguir, submetidos a votação, nos termos da Deliberação da
Mesa nQ 487, são aprovados, cada um por sua vez, os
Requerimentos ngs 1.254/96, 1.258 a 1.268/96. 1.271 a
1-274/96, 1-276/96, 1.279 a 1.287/95, 1.304/96 e 1.346/96.
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. 14 de maio de 1996.
Irani Barbosa, Presidente - João Leite - Gilmar Machado -

Anderson Adauto.
ATA DA 19a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
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Às nove horas e quinze minutos do dia oito de maio de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados João Leite, Antônio Roberto, José
Braga e Arnaldo Penna (substituindo este ao Deputado Hely
Tarquinio, por indicação da Liderança do PSDB), membros da
referida Comissão. Encontram-se presentes também os
Deputados João Batista de Oliveira e Marcos Helênio. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado João Leite,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Antônio
Roberto que proceda á leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada., é subscrita pelos membros presentes. O
Presidente informa que a finalidade da reunião é debater,
com os convidados, as causas dos constantes acidentes de
trânsito na Av. Cristiano Machado, nesta Capital, que vêm
trazendo insegurança e risco de vidaà população. Em
seguida, convida para tomarem assento á mesa o Sr. Eduardo
Junqueira Reis, representante do Presidente da BI-iTrans; o
Ten.-Cel. PM Luiz Carlos Albino, Comandante do BPTRANS; e os
Srs. Otacilio Tadeu Silva Oliveira, Coordenador do Movimento
S.O.S. Cristiano Machado, e Francisco David Bispo.
Continuando, o Presidente passa á leitura do Oficio n
104/96. do Sr. Darci Tavares, Presidente da Câmara Municipal
de Conselheiro Lafaiete, em que manifesta a preocupação
daquela Casa Legislativa com a atitude da diretoria da
AÇOMINAS de pressionar os empregados residentes nesse
município a fixar residência em Ouro Branco, como condição
para permanecerem no emprego. O Deputado Arnaldo Penna
comenta o oficio. O Presidente lê o Oficio ng 869/96. do Sr.
João Paulo de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de
Diadema, SP, em que se registra voto de repúdio dessa Câmara
ao Governador do Estado pelo confronto entre policiais
militares e grupos de sem-terras; e o convite da Fundação
João Pinheiro para que os membros da Comissão participem do
curso de Gestão de Atendimento á Criança e ao Adolescente, a
ser realizado em Belo Horizonte, no período de 13/5/96 a
16/5/96 e de 10/6/96 a 12/6/96. Em seguida, o Deputado João
Batista de Oliveira faz considerações iniciais sobre o tema
em questão, e os convidados, a começar pelo Sr. Eduardo
Junqueira Reis, falam sobre o assunto. O Ten.-Cel. PM Luiz
Carlos Albino exibe transparências com dados estatísticos
acerca dos acidentes na Av. Cristiano Machado. Passando-se à
fase dos debates, os convidados respondem às perguntas
formuladas pelos parlamentares, e, ao final, a Presidência
informa que as falas dos participantes da reunião se
encontram registradas 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, 15 de maio de 1996.
João Leite, Presidente - Hely Tarquinio - José Braga -

Paulo Schettino - Antônio Roberto.
ATA DA 12a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
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Às quinze horas do dia oito de maio de mil novecentos e
noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados
Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, Arnaldo Penna e Gilmar
Machado (substituindo este ao Deputado Anivaldo Coelho, por
indicação da Bancada do PT), membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Miguel Martini, Marcos Helênio,
Arnaldo Penna e Bonifácio Mourão (substituindo os dois
últimos, respectivamente, aos Deputados Romeu Queiroz e
Geraldo Rezende, por indicação das Bancadas do PSDB e do
PMDB), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os trabalhos -e
informa que, nos termos do edital de convocação, a reunião
se destina a apreciar o parecer da Comissão de riscalização
Financeira e Orçamentária para o lo turno do Projeto de Lei
nQ 733/96, que autoriza o Poder Executivo a realizar
operação de crédito com a União para o fim que menciona e dá
outras providências; e os pareceres sobre o Projeto de Lei
ng 745/96. do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a aderir ao Programa de Apoio à Reestruturação e
ao Ajuste Fiscal de Estados e dá outras providências. Em
seguida, solicita ao Deputado Simão Pedro Toledo que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. Encerrada a 12 Fase da
reunião, passa-se a 2a Parte da Ordem do Dia. Com  a palavra,
o Deputado Miguel Martini, relator do Projeto de Lei n
733/96, solicita a distribuição de avulsos do parecer sobre
a matéria. Ato continuo, o relator do Projeto de Lei no
745/96 no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça,
Deputado Arnaldo Penna, solicita a distribuição dos avulsos
da proposição. O Presidente defere os pedidos dos relatores
e determina a distribuição dos avulsos do parecer do
Deputado Miguel Martini, no âmbito da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, sobre o Projeto de
Lei nQ 745/96, nos termos do 20 do art. 136 do Regimento
Interno. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
das Comissões para a reunião a ser realizada às 15 horas do
dia 14/5/96, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de maio de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Miguel Martini - Arnaldo
Penna - Sebastião Costa - Durval Angelo - Simão Pedro Toledo
- Geraldo Rezende_- Elbe Brandão - Ajalmar Silva. -
ATA DA 331 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSOES DE CONSTITUIÇÃO E
JUST IÇA , DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia nove de maio de
mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo,
Leonidio Bouças, Arnaldo Penna e Elbe Brandão, membros da
Comissão de Constituição e Justiça; Miguel Martini
(substituindo o Deputado Ajalrnar Silva, por indicação da
Liderança do PSDB), Arnaldo Penna, Geraldo Rezende
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(substituindo este ao Deputado Bonifácio Mourão, por
indicação da Liderança do PMDB), Elbe Brandão e Marcos
Helénio, membros da Comissão de Administração Pública; e
Miguel Martini, Geraldo Rezende, Marcos Helénio e Sebastião
Helvécio (substituindo este ao Deputado Glycon Terra Pinto,
por indicação da Liderança do PPB), membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Simão Pedro
Toledo que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
seguir, a Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar os pareceres para o lQ turno do Projeto de Lei n
729/96, de autoria do Governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a delegar, por meio de concessão ou
permissão, os serviços públicos que menciona e dá outras
Providências. D Presidente, relator do projeto pela Comissão
de Constituição e Justiça, emite seu parecer mediante o qual
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade da matéria na forma do Substitutivo nQ 1, que
apresenta. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer. Neste momento, comparecem os Deputados Bonifácio
Mourão e Ajalmar Silva. Com a palavra, o Deputado Arnaldo
Penna, relator pela Comissão de Administração Pública, emite
parecer mediante o qual conclui pela aprovação da matéria na
forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão de Constituição e
Justiça. Na fase de discussão da matéria, o Deputado Marcos
Helénio apresenta requerimento solicitando que sejam
convidados representantes da Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária - ABES -. da COPASA-MG. do DER-MG, do
SINDIELETRO e do Sindicato da Indústria de Construção Pesada
do Estado de Minas Gerais - SICEPDT -, para subsidiarem a
apreciação do Projeto de Lei nQ 729/96. Fazem uso da palavra
os Deputados Bonifácio Mourão e Ajalmar Silva. D Presidente
submete o requerimento a votação, o qual é aprovado. O
Deputado Marcos Helênio faz novamente uso da palavra e
solicita vista do projeto, a qual é concedida pelo
Presidente, que determina, ainda, a distribuição de avulsos
do parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece a presença dos Deputados, convoca os membros das
Comissões para a próxima reuniãoconjunta, a se realizar no
dia 14 de maio, terça-feira, às 15h30min, com a finalidade
de se ouvirem os Srs. Mauro Roberto Soares de Vasconcelos,
Diretor-Geral do DER-MG; Denise Salles, Presidente em
exercicio da COPASA-MG; Maurilio Chaves, Presidente do
SINDIELETRO; Cacilda Teixeira de Carvalho, Presidente da
ABES, e Emir Cadar, Presidente do SICEPDT, que discorrerão
sobre concessão ou permissão de serviços públicos, e de se
dar continuidade á apreciação do Projeto de Lei no 729/96,
solicita que seja lavrada a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 14 de maio de 1996.
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Geraldo Santanna, Presidente - Elbe Brandão - Arnaldo Penna
- Miguel Martini - Simão Pedro Toledo - Ajalmar Silva -
Sebastião Costa - Geraldo Rezende - Jairo Ataide.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
NO 782/96

Reunião Conjunta das Comissões de Agropecuária e Política
Rural e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Comissão de Agropecuária e Política Rural -
Relatório

De iniciativa desta Comissão, o projeto de resolução em
tela aprova as alienações das terras devolutas que
especifica, em conformidade com o disposto no art. 62,
XXXIV. da Carta EstaduaL
A proposição está sendo examinada em reunião conjunta das

Comissões a que foi distribuída e sujeita-se á tramitação em
regime de urgência, em razão de requerimentos apresentados
pelo Deputado Paulo Piau, aprovados na sessão plenária de
8/5/96.
Quando do exame preliminar da matéria, pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta emitiu parecer concluindo pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do
projeto na forma proposta.
Dando cumprimento ás normas regimentais, cumpre-nos emitir

parecer quanto ao mérito da proposição.
Fundamentação

A exigência constitucional de prévia aprovação para a
alienação de terra pública - excetuados os casos referidos
no 3g do art. 247 da Constituição do Estado - afigura-se-
nos um importante instrumento de controle de natureza
política, além de coadunar-se com os princípios de
competência concorrente dos Poderes no trato da coisa
pública.
Releva salientar o caráter social da legitimação de posse
de terra devoluta, já que ela promove a tranqüilidade e o
bem-estar daqueles que contribuií-am com o processo de
ocupação de terras antes inaproveitadas.
A bem da agilização de dois processos de legitimação

oriundos de mensagem anterior e que tiveram suas diligências
devidamente cumpridas pela RURALMINAS, julgamos conveniente
apresentar a Emenda ng 1 - formalizada na parte final deste
parecer -, que faz incluir tais processos na relação das
terras devolutas a serem legitimadas.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 782/96 no lg turno, com a Emenda ng 1, a seguir
redigida.

EMENDA No 1
Incluam-se no Anexo II as alienações das terras devolutas a

seguir discriminadas, renumerando-se os incisos, observada a
ordem alfabética dos municípios e dos beneficiários.
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Ordem: 1; beneficiário: José Adalberto Ramos Coelho; lugar:
Córrego Catuá; distrito: Novilhona; município: Novo
Cruzeiro; área (ha): 7,3492.
Ordem: 2; beneficiário: Lourival Crispim da Costa; lugar:
Fazenda Matrona; distrito: Ferreirópolis; município:
Salinas; área (ha): 75.1580.
Sala das Comissões, 15 de maio de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Gilmar Machado, relator -

Olinto Godinho - Ajalmar Silva
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

 

Relatório -
o projeto de resolução em apreço, de autoria da Comissão de
Agropecuária e Política Rural, tem por objetivo aprovar, em
cumprimento ao disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição
mineira, as alienações das terras devolutas que menciona.
Em decorrência de requerimentos apresentados pelo Deputado
Paulo Piau, aprovados na reunião plenária de 8/5/96, a
proposição fica sujeita á tramitação em regime de urgência e
a sua apreciação se faz em reunião conjunta das Comissões a
que foi distribuída.
Em cumprimento a norma regimental, a Comissão de
Agropecuária e Política Rural examinou o mérito da
proposição, concluindo por sua aprovação com a Emenda nQ 1,
que faz integrar ao projeto dois processos de legitimação
provenientes de mensagem anterior, cujas diligências já se
fizeram cumprir.
Compete a esta Comissão, agora, emitir parecer sobre a
proposição, atendo-se aos aspectos de sua competência.

Fundamentação
As despesas decorrentes da montagem dos autos de processos
administrativos de legitimação de terras devolutas - ai
incluídas aquelas devidas á medição e à demarcação das
áreas, bem como vistorias "in loco" - têm como
contrapartida, além de recursos derivados de dotação
orçamentária própria da RURALMINAS, aqueles provenientes do
pagamento, por parte do beneficiário, de taxas e
emolumentos, bem assim da compra do imóvel, observado o
valor venal.
Destarte, infere-se que as legitimações geram reduzidos
impactos de ordem financeiro-orçamentária nos cofres
públicos, especialmente quando se consideram os benefícios
sociais delas decorrentes.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Resolução no 782/96 no IQ turno, com a Emenda ng 1,
apresentada pela Comissão de Agropecuária e Política Rural.
Sala das Comissões, 15 de maio de 1996.
Miguel Martini, Presidente e relator - Ailton Vilela -

Gilmar Machado - Clêuber Carneiro - Geraldo Rezende.
PARECER PARA O Zo TURNO DO PROJETO DE LEI

Plg 104/95
Comissão de Administração Pública

Relatório
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De autoria do Deputado Jorge Hannas, o projeta de lei em

análise dá nova redação ao parágrafo único do art. 1Q da Lei
nQ 3.373, de 12/5/65, alterado pela Lei ng 5.830, de
6/12/71.
Aprovada a proposição no lg turno, na forma do Substitutivo
nQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n
1, desta Comissão, cabe-nos, agora, por força regimental,
emitir parecer sobre a matéria no 2o turno.
Elaboramos a redação do vencido, conforme prescreve o art.
196, 1, do Regimento Interno, a qual segue anexa e é
parte deste parecer.

Fundamentação
A lei que se pretende alterar estabelece normas pelas quais
as sociedades são declaradas de utilidade pública. Pela
modificação proposta, atribui-se ao Promotor da comarca, ao
Juiz de Paz do distrito, ao Delegado de Policia ou a seus
substitutos legais competência para, assim como o Juiz de
Direito da comarca, fornecer os atestados necessários àquela
declaração.
Trata-se de medida oportuna, que amplia o número das
autoridades competentes para fornecer esses atestados.
Assim, no caso da ausência de Juiz na comarca, os
interessados poderão recorrer a uma das demais autoridades
citadas.
Entretanto, faz-se necessária uma pequena alteração no
"caput" do art, lQ, com vistas à correção de erro material,
razão pela qual apresentamos a Emenda ng 1.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 104/95 no 2Q turno, na fc--- do vencido no lQ turno,
com a Emenda no 1, a seguir trans:-ita.

EMENDA NO 1
Dê-se a seguinte redação ao 'caput do art. lp:
"Art. 1Q - O art. lo da Lei n 3.373, de 12 de maio de

1965, alterado pela Lei ng 5.830, de 6 de dezembro de 1971,
passa a vigorar com a seguinte redação:
Sala das Comissões. 15 de maio de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Elbe Brandão - Arnaldo Penna - Almir Cardoso
Redação do Vencido no la Turno

PROJETO DE LEI No 104/95
Dá nova redação ao art. IQ da Lei nQ 5.830, de 6 de

dezembro de 1971.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. i - O art. lQ da Lei nQ 5.830, de 6 de dezembro de
1971, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. lg - As sociedades civis, associações e fundações

constituidas ou em funcionamento no Estado com o fim
exclusivo de servir desinteressadamente á coletividade podem
ser declaradas de utilidade pública, tornando-se a ptas para
receber subvenções sociais, desde que provem:

- que adquiriram personalidade juridica;
II - que estão em funcionamento há mais de 2 (dois) anos;
III - que os cargos de sua direção não são remunerados;
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IV - que os Diretores são pessoas idôneas.
Parágrafo único - A declaração do cumprimentodas

exigências dos incisos II, rii e IV deste artigo poderá ser
dada por Juiz de Direito ou Promotor de Justiça da comarca,
Juiz de Paz do distrito, Delegado de Policia ou seus
substitutos legais.!!.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
No 773/96

Mesa da Assembléia
Relatório

O Projeto de Resolução ng 773/96, de autoria desta Mesa,
que altera dispositivos da Resolução ng 5.065, de 31/5/90,
foi aprovado no lg turno, com as Emendas nps 2 e 3. Nos
termos do art. 196 do Regimento Interno, foi a matéria
distribuida à Mesa a fim de receber parecer para o 2Q turno.
Apresentamos em anexo a redação do vencido, que é parte

deste parecer.
Fundamentação

As alterações introduzidas no texto no lg turno garantem o
uso da palavra a maior número de Deputados e estão
integralmente de acordo com o espirito da proposta original.
De acordo com elas, será dada preferência, no Pequeno
Expediente, a Deputado que não houver feito uso da palavra
durante o mês, e o tempo do aparteante ficará limitado a 3
minutos.
Com o intuito de aperfeiçoar ainda mais a dinâmica do
debate no Pequeno Expediente, apresentamos a Emenda flQ 1,
que visa a dar preferência ao Deputado que tiver feito uso
da palavra há mais tempo na sessão legislativa. 8usca-se,
assim, conferir maior aplicabilidade ao mecanismo de
rotatividade introduzido quando da apreciação do projeto no
I Q turno.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Resolução ng 773/96 no 2Q turno, com a Emenda ng 1,
transcrita a seguir.

EMENDA No 1
Dê-se ao art. 3Q a seguinte redação:
"Art. S - Fica acrescentado ao art. 31 da Resolução flQ

5.065, de 31 de maio de 1990, o seguinte 6 2g, procedendo-se
á conseqüente renumeração:
"Art. 31 - ..................................
6 2Q - Entre os inscritos, observada a ordem de inscrição,

terá preferência para fazer uso da palavra o Deputado q ue o
tiver feito há mais tempo na sessão legislativa.'..
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 15 de maio de 1996.
Agostinho Patrús, Presidente - Sebastião Navarro Vieira,
relator - Wanderley Ávila - Paulo Pettersen - Rémolo Aloise
- Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista -
Antônio Júlio.

Redação do Vencido no lo Turno
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PROJETO DE RESOLUÇÃO No 773/96

Altera dispositivos da Resolução no 5-065, de 31 de maio de
1990.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova;
Art. lo - O inciso 1 e as alineas "a e "b° do inciso II do

art. 23 da Resolução flQ 5.065, de 31 de maio de 1990, passam
a vigorar com a seguinte redação;
'Art. 23- ...................................
- PRIMEIRA PARTE - PEQUENO EXPEDIENTE, das 14 horas ás

1 5h 1 Smi n:

II - -----------------------------------------
a) das lShlSmin ás 161h15min:

b) das lShlSmin em diante;!!.

Art. 2 - O lo do art. 31 da Resolução flQ 5.065. de 31 de
maio de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 31 - ...................................
6 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-".
ArL 3g - Fica acrescentado ao art. 31 da Resolução no

5.065, de 31 de maio de 1990, o seguinte 6 2o, procedendo-se
à conseqüente renumeração;
"Art. 31 - ...................................
6 20 - Entre os inscritos, observada a ordem de inscrição,

terá preferência para fazer uso da palavra o Deputado que o
tiver feito há mais tempo no mês..
Art. 4 - Fica suprimido o inciso VI do parágrafo único do

art. 169 da Resolução 
no 

5065, de 31 de maio de 1990.
Art. 5o - Fica acrescentado ao arU 170 da Resolução no

5.065, de 31 de maio de 1990, o seguinte parágrafo único:
"Art. 170 - .................................
Parágrafo único - No Pequeno Expediente, o tempo do aparte

não excederá a três ninutos
Art. 6o - Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação
Art. 7o - Revogam-se as disposições em contrário

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 186/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 186/95, de autoria do Deputado Arnaldo

Canarinho, que dá nova denominação á Praça de Esportes Minas
Gerais, localizada no Municipio de Curvelo, 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 á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 186/95
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Dá nova denominação à Praça de Esportes Minas Gerais,
localizada no Município de Curvelo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Passa a denominar-se Praça de Esportes Deputado
Renato Azeredo a Praça de Esportes Minas Gerais, localizada
no Município de Curvelo.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de maio de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -
Bonifácio Mourão - Miguel Martini.

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 477/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 477/95, de autoria do Deputado Romeu

Queiroz, que dá a denominação de Ponte Vereadora Ruth dos
Santos á ponte sobre o rio Vermelho, localizada na Rodovia
MG-010, no Município de Jabuticatubas, 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 ternos do art. 270, # 1 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 477/95
Dá a denominação de Ponte Vereadora Ruth dos Santos á ponte
sobre o rio Vermelho, localizada na Rodovia MG-010, no
Município de Jabuticatubas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Passa a denominar-se Ponte Vereadora Ruth dos
Santos a ponte sobre o rio Vermelho, localizada na Rodovia
MG-010, no Município de Jabuticatubas.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. So - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1996.
Bonifácio Mourão, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Sebastião Helvécio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 553/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 553/95, de autoria do Deputado Antônio
Andrade, que dá a denominação de Rodovia Paulo Fagundes da
Fonseca Penido ao trecho da Rodovia MG-220 que liga o
Município de Três Marias ao de Diamantina, fo, 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 á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ilg 553195
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Dá a denominação de Rodovia Paulo Fagundes da Fonseca
Penido ao trecho da Rodovia MG-220 que liga o Municipio de
Três Marias ao de Diamantina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica denominado Rodovia Paulo Fagundes da Fonseca
Penido o trecho da Rodovia MG-220 que liga o Municipio de
Três Marias ao de Diamantina.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de maio de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -
Bonifácio Mourão - Miguel Martini.

PARECER SOBRE A EMENDA No 5 AO PROJETO DE LEI
NO 624/95

Comissão de Administração Pública
Relatório

O Projeto de Lei nQ 624/95, do Governador do Estado, que
altera dispositivos da Lei np 10.628, de 16/1/92, que
reorganiza o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
e dá outras providências, foi examinado, em reunião
conjunta, pelas Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária e delas recebeu parecer pela aprovação com as
Emendas nos 1 a 4.
Incluido em ordem do dia para discussão em lQ turno, o
projeto recebeu a Emenda ng S. que foi encaminhada a esta
Comissão, para receber parecer, nos termos do art. 195,
2, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Emenda no 5 foi apresentada oelo Deputado Gilmar Machado
e dispõe que o servidor abrangido pelo art. 11 da Lei n
9.346. de 5/12/86, e o do Quadro do Magistério que tenha
entrado em exercicio em superintendência regional de ensino
até 15/3/91 poderão optar pela sua integração no Quadro de
Pessoal da Educação, observado o disposto no Decreto no
36.033, de 14/9/94.
A Lei no 9.346, de 1986, ao criar as classes e os cargos no
Quadro Permanente a que se refere o Decreto np 16.409, de
1974, para atender ao Quadro Setorial de Lotação da
Secretaria de Estado da Educação, disciplinou as formas de
provimento dos cargos nela criados, mediante o enquadramento
ou o reenquadramento, a seleção competitiva interna e o
concurso público.
A par disso, ao servidor ocupante, em cáter efetivo, de

cargo do Quadro do Magistério em exercicio no órgão Central
da Secretaria de Estado da Educação, em delegacia regional
de ensino ou em núcleo do Programa Estadual de Alimentação
Escolar, na data da publicação da lei, foi permitida a opção
pela permanência no Quadro do Magistério, com lotação, em
caráter excepcional, no órgão Central da Secretaria de
Estado da Educação ou em delegacia regional de ensino, até
completar o tempo para se aposentar, conforme se infere do
art. 11 da Lei nQ 9.346. de 1986.
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A emenda em apreço, ao criar a possibilidade de opção pela
integração no Quadro de Pessoal da Educação paraos
servidores do Quadro do Magistério que estejam em exercicio
em delegacias regionais de ensino, atualmente denominadas
superintendências regionais de ensino, busca corrigir o
tratamento dispensado aos servidores naquela época. Com
efeito, pela sistemática da Lei ng 9.346, de 1986, os
servidores referidos foram obrigados a se manifestar até
4/6/86. Por outro lado, a própria lei assegurava ao
funcionário que não tivesse a habilitação exigida para o
cargo pleiteado, até 4/12/91, o direito ao enquadramento ou
ao reenquadramento. Em razão disso, muitos servidores do
Quadro do Magistério que tinham interesse em pertencer ao
Quadro de Pessoal da Educação, mas não possuiam habilitação
para se enquadrar no mencionado quadro até a data de 4/6/86,
tiveram q ue optar pela permanência no Quadro do Magistério,
• fim de que não fossem ainda mais prejudicados.
Sendo assim, manifestamo-nos favoráveis á medida proposta,
• fim de que se resolva a situação desses servidores que
exercem funções na Secretaria da Educação, com competência
profissional, sem, contudo, pertencer ao Quadro de Pessoal
da Educação.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação da Emenda ng

5 ao Projeto de Lei ng 624/95.
Sala das Comissões, 15 de maio de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Almir Cardoso - Arnaldo Penna.
PARECER SOBRE A EMENDA No 2 AO PROJETO DE LEI

NQ 746196
Comissão de Administração Pública

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

epigrafe altera a estrutura orgânica da Secretaria de Estado
da Habitação e dá outras providências.
Em virtude de sua tramitação em regime de urgência, a

proposição foi apreciada em reunião conjunta pelas Comissões
de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que emitiram
pareceres favoráveis, acolhendo a Emenda nQ 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.
Durante a fase de discussão em Plenário, o Deputado Carlos
Pimenta apresentou a Emenda ng 2, que foi encaminhada á
apreciação desta Comissão, nos termos do ç 2g do art. 195 do
Regimento Interno.

Fundamentação
A emenda em exame possui duplo objetivo: autorizar o Poder
Executivo a alienar todos os imóveis urbanos do património
do Estado que não tenham destinação pública especifica e
fixar regra para que os recursos obtidos com as alienações
sejam utilizados, preferencialmente, no financiamento de
projetos habitacionais.
A administração de bens, no direito privado como no
público, abrange todas as providências necessárias a sua
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plena utilização e máxima conservação. Diferentemente, os
atos de alienação de bens e também os de aquisição e os de
oneração exigem poderes especiais que extrapolam o conceito
de administração e pressupõem o exercício de faculdades
típicas do direito da propriedade.
No ãmbito da iniciativa privada, o administrador só poderá
realizar validamente atos de disposição de bens se dotado de
capacidade jurídica para tanto, nos termos da legislação
especifica existente. No setor público, o constituinte
estabeleceu que a alienação de bem imóvel do Estado se
realiza pelo Executivo, mediante autorização legislativa.
Dessa forma, em princípio, deferir ao Executivo autorização
genérica e irrestrita para a alienação dos bens imóveis do
Estado importa conceder ao administrador estadual o "status"
de proprietário desses bens, o que contraria frontalmente
postulados elementares do regime democrático.
Mas não é tudo. Para a correta avaliação da medida proposta

pelo parlamentar, é fundamental não esquecer que os bens em
questão são públicos, e, evidentemente, o seu destino
interessa de perto a todos os cidadãos mineiros. Se
devidamente atendida essa premissa básica e ainda os
princípios maiores do direito público, resulta inequívoco
que a competência constitucionalmente outorgada á Assembléia
não caracteriza mera faculdade de interferir na alienação de
imóvel do Estado; configura, ao contrário, aspecto
especifico do dever desta Casa de zelar pela coisa pública,
no caso em pauta, examinando-se "in concretu" cada alienação
a ser realizada, com vistas a aferir sua conformidade com o
interesse da população. Em síntese, não entendemos ser
licita a expedição da autorização ampla pretendida na
emenda, pois, nesta hipótese, o Legislativo estaria
abstraindo-se do cumprimento do dever que Lhe foi
constitucionalmente atribuído.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela rejeição da Emenda n
2 ao Projeto de Lei nQ 746/96.
Sala das Comissões, 15 de maio de 1996.
Ajalmar Silva. Presidente - Arnaldo Penna, relator - Almir
Cardoso - Bonifácio Mourão - Elbe Brandão.

PARECER SOBRE A EMENDA No 3 AO PROJETO DE LEI
NO 747/96

Comissão de Administração Pública
Relatório

A emenda em análise, de autoria do Deputado Almir Cardoso,
tem como objetivo dar nova redação ao inciso LII do art. 1Q
do Projeto de Lei flQ 747/96, que dispõe sobre a
reorganização da Secretaria de Estado da Cultura e dá outras
providências.
Publicada a emenda e cumpridas as demais formalidades, foi

a matéria encaminhada a esta Comissão para ser objeto de
parecer, conforme dispõe o art. 195, 2, do Regimento
Interno.

Fundamentação
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A emenda em apreço objetiva dar nova redação ao inciso III
do art. lQ do projeto, procurando, por essa via, alterar o
conteúdo do dispositivo, com reflexos diretos na abrangência
da nova norma que se pretende editar.
0 dispositivo, na sua forma original, diz competir á
Secretaria da Cultura promover a preservação do patrimônio
cultural, histórico e artistico do Estado Já a emenda
propõe, no rol das competências daquele ôrgão, a supervisão
e a coordenação do levantamento e do cadastramento do
patrimônio cultural, histórico e artistico do Estado, com
vistas a sua preservação, proteção e adequada utilização
pela comunidade.
Entendemos de grande valia a sugestão contida na emenda em
estudo, uma vez que, conforme consta no projeto, não foram
contempladas ações públicas em relação ao levantamento e ao
cadastramento do patrimônio cultural, histórico e artistico
do Estado. A acolhida dessa sugestão permitirá á Secretaria
da Cultura exercer o relevante papel de órgão supervisor
desse importante trabalho que é o inventário dos bens
públicos da esfera cultural.
Entretanto, acreditamos que a emenda em tela deve ser
acolhida de outra forma, por via de seu acréscimo como
dispositivo autônomo Assim sendo, apresentamos, na
conclusão do nosso parecer, a Subemenda no 1, sem alterar o
conteúdo da emenda apresentada.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação da Emenda n
3 ao Projeto de Lei flQ 747/96 na forma da Subemenda no 1, a
seguir redigida.

SUBEMENDA No 1 4 EMENDA No 3
Acrescente-se ao art. lQ o seguinte inciso:
Art . 1Q - .....................................

- supervisionar e coordenar o levantamento e o
cadastramento do patrimônio cultural, histórico e artistico
do Estado, com vistas a sua preservação, proteção e adequada
utilização pela comunidade.'.
Sala das Comissões. 15 de maio de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Elbe Brandão - Arnaldo Penna - Almir Cardoso.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 18 DE MAIO DE 1996

ATAS

ATA DA 150a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 16 DE MAIO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús, Wanderley Ávila
e

Sebastião Navarro Vieira
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Mensagem nQ 106/96
(encaminha o Projeto de Lei nQ 808/96), do Governador do
Estado - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ns
809 a 812/96 - Requerimentos ns 1.408 a 1.418/96 -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Jairo aide, Marco
Régis (4) e Arnaldo Canarinho (2) - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Geraldo Rezende, Erniano Batista.
Bonifácio Mourão. Ronaldo Vasconcellos, Durval Angelo, Ivo
José, José Bonifácio e Jorge Eduardo de Oliveira - 2? PARTE
(ORDEM DO DIA): la Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de
Comunicações Apresentadas - Discussão e Votação de
Pareceres: Parecer da Comissão de Justiça pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei no 607/95;
requerimento do Deputado Olinto Godinho; deferimento do
requerimento - Parecer da Comissão de justiça pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei flQ 702/96; aprovação
- Parecer da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade
do Projeto de Lei nQ 705/96; discurso do Deputado José
Bonifácio; encerramento da discussão; rejeição - 23 Fase:
Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
Proposições: Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei
Complementar nQ 16/96; requerimento do Deputado Marcos
Helênio; deferimento do requerimento - Discussão, em lQ
turno, do Projeto de Lei nQ 729/96; apresentação das Emendas
ns 2 a 8; encerramento da discussão; encaminhamento do
projeto com as emendas à Comissão de Administração Pública -
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 263/95;
aprovação com as Emendas ns 1 e 2 - Discussão, em 2Q turno,
do Projeto de Lei nQ 435/95; aprovação na forma do vencido
em lQ turno - Discussão e Votação de Pareceres de Redação
Final: Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução n
773/96; aprovação - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO

 

- Comparecem os Deputados: -
Agostinho Patrús - Wanderley Avila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José
Haueisen - tbrahim Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio -
Ailton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Anderson Adauto
- Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro -
António Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac
Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Murta- Clêuber Carneiro -
Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Durval Angelo - Elbe Brandão
- Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil
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Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Ivair
Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José
Maria Barros - Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto -
Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marcos E-lelênio - Marco
Régis - Maria Olivia - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo
Schettino - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão
Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wilson Trõpia.

ABERTURA - -
D Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 141h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2a-Secretária, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

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

correspondência:
"MENSAGEM No 106196

Belo Horizonte. 15 de maio de 1996.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para
apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o anexo
projeto de leique estabelece as diretrizes para os
Orçamentos Fiscal e de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado para o exercício de 1997, em cumprimento ao
disposto nos artigos 153, inciso II, e 155 da Constituição
Estadual, e no artigo 68, inciso II, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
O projeto de lei ora encaminhado objetiva fixar parãmetros
e diretrizes gerais para a elaboração orçamentária e traz
disposições relativas às diretrizes gerais da administração
pública, à legislação tributária, à política de aplicação
das agências financeiras oficiais e á administração da
divida e das operações de crédito, em consonãncia com o
Plano Plurianual de Ação Governamental e outros princípios
constitucionais.
A grave crise fiscal por que passa nosso Estado, bem como

as demais unidades da Federação, foi determinante para que o
projeto em referência apresente como característica básica o
estabelecimento de medidas voltadas para a busca da
contenção do déficit público e do equilíbrio das contas
públicas.
Neste sentido, o projeto traz a necessária austeridade na
fixação de critérios para a determinação de despesas, com
vistas a se estabelecer a máxima racionalidade na alocação
de recursos. Assim é que, dentre os dispositivos, destaco
que as despesas para 1997 não poderão ser superiores às
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estabelecidas para o corrente exercício; estão mantidos os
rígidos critérios para a transferência de recursos a
municípios e para a concessão de subvenções sociais; a
aplicação dos recursos vinculados a órgãos e entidades se
dará de forma a reduzir a participação de recursos do
Tesouro na sua manutenção.
O equilíbrio fiscal pretendido, meta inabalável de minha
administração, permitirá a plena implementação do programa
de meu governo definido no Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado e no Plano Plurianual de Ação Governamental.
São estas, pois, as razões que gostaria de aduzir ao
encaminhar o presente projeto de lei das diretrizes
orçamentárias, para exame e apreciação do Poder Legislativo.
Reitero, na oportunidade, a Vossa Excelência e a seus

pares, os meus protestos de estima e consideração.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI No 808196
Estabelece as diretrizes para os Orçamentos Fiscal e de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado de Minas
Gerais para o exercício de 1997.

Capitulo 1
Disposição Preliminar

Art lg - Ficam estabelecidas, em cumprimento do disposto
no artigo 156 da Constituição do Estado, as diretrizes
orçamentárias para o exercício financeiro de 1997, que
compreendem:

- as diretrizes gerais para a administração pública
estadual
II - as diretrizes gerais para o Orçamento;
III - as ações dos Poderes Legislativo, Judiciário e

Executivo, do Ministério Público e do Tribunal de Contas;
IV - as disposições sobre alterações da legislação

tri butária e tributário-administrativa;
V - a política de aplicação das agências financeiras

oficiais;
VI - as disposições sobre a administração da divida e as

operações de crédito;
VII - disposições finais. -

Capitulo II
Das Diretrizes Gerais para a Administração Pública Estadual
Art. 2 - Constituem diretrizes gerais para a administração

pública estadual:
1 - gerar superávit primário com receita corrente ordinária

suficiente para atender ao serviço da divida, de forma a
alcançar o equilíbrio operacional no exercido de 1997;
II - os Programas Estruturantes e Prioritários, detalhados

no Plano Plurianual de Ação Governamental e no Plano Mineiro
de Desenvolvimento Integrado, terão precedência na alocação
de recursos no orçamento para 1997, respeitado o equilíbrio
operacional a que se refere o inciso anterior.

Capitulo III
Das Diretrizes Gerais para o Orçamento

Seção 1
Disposições Gerais
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Art. 3 - A lei orçamentária para o exercido de 1997,
compreendendo o Orçamento Fiscal e o Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, será
elaborada conforme as diretrizes, metas e prioridades
estabelecidas no Plano Plurianual de Ação Governamental e
nesta lei, observadas as normas da Lei Federal np 4.320, de
17 de março de 1964.
Art. 4 - Os valores das receitas e das despesas contidos
na lei orçamentária anual e nos quadros que a integram serão
expressos em preços correntes, observado o disposto no
artigo 16 desta lei.
Parágrafo único - A lei orçamentária anual não conterá na

projeção de despesas e estimativa de receita nenhum fator de
correção decorrente de variação inflacionária.
Art. 5 - A mensagem que encaminhar á Assembléia
Legislativa o projeto de lei orçamentária explicitará os
critérios utilizados para a estimativa das receitas do
Orçamento Fiscal
Art. 6 - As propostas parciais do Poder Legislativo, do
Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de
Contas e dos órgãos e das entidades do Poder Executivo, para
fins de elaboração do projeto orçamentário, serão enviadas à
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral até
o dia 5 de agosto de 1996-
Parágrafo único - As propostas parciais a que se refere o
"caput° deste artigo serão elaboradas segundo preços
correntes de 1996, observado o disposto no artigo 16 desta
lei-
Art. 7 - As emendas ao projeto de lei orçamentária com
indicação de recursos provenientes de anulação de dotação
não poderão incidir, sem prejuízo do disposto no artigo 160,
inciso III, 'b", da Constituição do Estado, sobre:

- dotações com recursos vinculados;
II - dotações referentes a contrapartida obrigatória do

Tesouro Estadual a recursos transferidos ao Estado;
III - dotações referentes a obras previstas no Orçamento
vigente ou nos anteriores, da administração direta ou
indireta, e não concluídas.
Art. 8o - O Orçamento Fiscal compreenderá:

- o orçamento dos órgãos da administração direta;
II - os orçamentos das autarquias e fundações públicas;
ILI - os orçamentos das empresas subvencionadas;
IV - os orçamentos dos fundos estaduais.
Art. 9 - Acompanharão a proposta orçamentária, além dos

quadros exigidos pela legislação em vigor:
- quadros consolidados dos orçamentos das autarquias e

das fundações públicas, das empresas subvencionadas e dos
fundos estaduais;
II - quadro consolidado do Orçamento Fiscal, deduzidas as

transferências intragovernamentais e os aportes de capital a
empresas subvencionadas;
III - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na

manutenção e no desenvolvimento do ensino, para fins do
disposto no artigo 201 da Constituição do Estado;
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IV - demonstrativo dos recursos a serem aplicados em

programas de saúde, para fins do disposto no parágrafo único
do artigo 158 da Constituição do Estado;
V - demonstrativo dos recursos a serem aplicados no amparo
e no fomento á pesquisa, para fins do disposto na Emenda à
Constituição nQ 17, de 20 de dezembro de 1995;
VI - demonstrativo regionalizado do montante e da natureza
dos investimentos em obras previstos para 1997, com
especificação por municipio, exceção feita para o Poder
Judiciário, que apresentará demonstrativo por região do
Estado;
VII - demonstrativo do serviço da divida para 1997,
identificadas a natureza da divida e, separadamente, o
principal e os acessórios;
VIII - demonstrativo das obras a serem realizadas com
contrapartida obrigatória do Tesouro Estadual,
especificando-se a origem e o montante dos recursos.
Parágrafo único - Para os fins do disposto no inciso IV,
consideram-se programas de saúde aqueles a serem
implementados com dotações orçamentárias consignadas aos
órgãos e ás entidades do Sistema único de Saúde.
Art. 10 - O projeto de lei orçamentária será acompanhado de
demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e
despesas decorrente de isenções, anistias, remissões,
subsidios e beneficios de natureza financeira, tributária e
cred i t i cia.
Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no
projeto de lei orçamentária os fundos estaduais cujos
projetos de lei estejam em tramitação na Assembléia
Legislativa até o dia 31 de agosto de 1996.
Art. 12 - Na programação de investimentos em obras da
administração pública direta e indireta, considerado o
imperativo do ajuste fiscal, será observado o seguinte:
1 - projetos já iniciados terão prioridade sobre novos

projetos;
II - não poderão ser programados novos projetos:
a) q ue não tenham viabilidade técnica, econômica e
financeira;
b) que impliquem anulação de dotações destinadas a projetos

já iniciados, em execução ou paralisados-
Art. 13 - E vedada a destinação de subvenção econômica a
empresas que programarem cobertura de despesas de
investimento com recursos próprios, quando o respectivo
custeio for de responsabilidade, no todo ou em parte, do
Tesouro Estadual

l Q - Excetuam-se do disposto neste artigo os recursos
provenientes de convênios cujo objetivo especifico seja a
cobertura de despesa de investimento

2g - O disposto neste artigo não se aplica a situações
excepcionais, devidamente justificadas pela entidade
interessada, com parecer favorável da Junta de Programação
Orçamentária e Financeira e com aprovação do Governador do
Estado.
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Art. 14 - É obrigatória a consignação de recursos para
compor a contrapartida de empréstimos externos contratados
junto a organismos internacionais e para o pagamento de
sinal, amortização, juros e outros encargos, observados os
cronogramas financeiros das respectivas operações.
Art. 15 - Serão incluídas no projeto de lei orçamentária as
propostas de natureza orçamentária priorizadas nas
audiências públicas regionais promovidas pela Assembleia
Legislativa, observadas as disposições desta lei e do Plano
Plurianual de Ação Governamental, bem como a coerência com
as políticas estabelecidas para cada área do Governo e o
imperativo do ajuste fiscal
Parágrafo único - As propostas a que se refere este artigo
serão identificadas no demonstrativo de que trata o inciso
VI do artigo 9g desta lei.

Seção II
Das Diretrizes para o Orçamento Fiscal

Art. 16 - As despesas, para o exercício de 1997, dos órgãos
e das entidades que integram o Orçamento Fiscal, realizadas
à conta do Tesouro Estadual , não poderão exceder ao montante
definido para 1996 pela Comissão de Compatibilização e
Acompanhamento Orçamentário e pela Junta de Programação
Orçamentária e Financeira.
Art. 17 - As despesas com pessoal e encargos
previdenciários serão fixadas respeitando-se as disposições
do artigo 169 da Constituição da República e da Lei
Complementar Federal nQ 82, de 27 de março de 1995.
Art. 18 - A celebração de convénios para a concessão de
subvenção social e auxilio para despesa de capital é
restrita a entidades sem fins lucrativos, na forma do
disposto nas Leis ng 11.815, de 24 de janeiro de 1995, e ng
11.822, de 15 de maio de 1995, ressalvando-se os convênios e
contratos firmados com cooperativas ou associações
comunitárias ou de produção para repasse de recurso federal
ou estadual, observadas as exigências da legislação em
vigor, e está condicionada à comprovação das prestações de
contas referentes aos recursos de que trata este artigo.
f l Q - E vedada a destinação de recursos de qualquer

espécie para sindicatos de servidores públicos, associações
ou clubes de servidores públicos ou entidades congêneres,
excetuadas creches  escolas de atendimento pré-escolar.

- As normas de administração e prestação de contas de
convênio serão estabelecidas em decreto de controle interno
da administração estadual a ser baixado pelo Poder
Executivo.
5 3Q - E vedada a celebração de convênios com entidades
constantes do Cadastro de Inadimplentes do Estado de Minas
Gerais
Art. 19 - A transferência de recursos para município, em
virtude de convênio, acordo ou instrumento congênere,
ressalvada aquela destinada a atender caso de calamidade
pública, somente poderá ser programada se o município
beneficiado comprovar:
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- a regular e eficaz aplicação, no ano de 1995. do

percentual mínimo previsto na Constituição da República para
a manutenção e o desenvolv j mento do ensino;
II - a regular prestação de contas relativa a Convênio em

execução ou já executado;
III - a instituição e a arrecadação da totalidade dos

tributos de sua competência, previstos na Constituição da
República;
IV - a adimplência com as empresas concessionárias dos
serviços públicos estaduais e com o sistema financeiro
estadual
V - a inexistência de débitos junto à Previdência Social.
$ lg - A transferência de que trata o 'caput' deste artigo
deverá ter finalidade especifica e estará condicionada ao
oferecimento de contrapartida pela Prefeitura beneficiada
não inferior a:

- 20% (vinte por cento) para os municípios pertencentes
às Regiões Administrativas do Norte de Minas, do Vale do
Jequitinhonha e do Vale do Mucuri;
II - 30% (trintapor cento) para os municípios pe:encentes

às demais Regiões Administrativas do Estado.
2 - A exigência de contrapartida fixada no lg deste

artigo não se aplica às transferências destinadas à
cobertura de gastos com ensino fundamental e saúde.

- Poderão ser computados pelas Prefeituras, nos
valores da contrapartida mencionada no lQ deste artigo, as
despesas com pessoal e os custos de recursos materiais
efetivamente utilizados na execução do convênio, conforme
dispuser o respectivo projeto-
6 4Q - Os municípios cuja quota do Fundo de Participação
dos Municípios seja superior à arrecadação do ICMS
verificada no mês imediatamente anterior ficam dispensados
da condição mencionada no f IQ deste artigo.
? SQ - E vedada a transferência de recursos a municípios
constantes do Cadastro de Inadimplentes do Estado de Minas
Gerais.
Art. 20 - Não poderão ser incluídas nos orçamentos despesas
classificadas como Investimentos em Regime de Execução
Especial, ressalvados os casos de calamidade pública, na
fc.rma do disposto no artigo 161, f 3Q , da Constituição do
Ezado, e os recursos destinados ao fomento e ao amparo à
pesquisa cientifica e tecnológica.
Art. 21 - A programação de gastos para 1997 dos recursos
diretamente arrecadados, bem como dos demais recursos
vinculados, dos órgãos e entidades que integram o Orçamento
Fiscal, previamente à sua inclusão na proposta orçamentária,
deverá ser submetida à Junta de Programação Orçamentária e
Financeira, em prazo por ela fixado.
Parágrafo único - Para o exercício de 1997, os órgãos e

entidades que tenham em sua programação recursos diretamente
arrecadados deverão informar, mensalmente, à Junta de
Programação Orçamentária e Financeira sobre a
disponibilidade financeira destes recursos.

Seção III
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Das Diretrizes para o Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado

Art. 22 - O Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado será formado pela programação de
investimentos de cada empresa em que o Estado, direta ou
indiretamente, detenha a maioria de capital social com
direito a voto, indicando-se, para cada projeto e atividade,
a natureza das aplicações e as origens de recursos.
Art. 23 - O Orçamento deInvestimento das Empresas
Controladas pelo Estado deverá ser acompanhado de quadros
que demonstrem:

- para cada empresa, a origem dos recursos, a natureza e
• programação de investimentos a serem realizados em 1997 e
• composição da participação societária no capital em 30 de
junho de 1996;
II - para o conjunto das empresas que integram o Orçamento

de Investimento, o resumo das origens dos recursos, da
natureza dos investimentos e a consolidação do programa de
investimentos-
Art. 24 - No Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado, constituem fontes de recursos e
investimentos as operações que são, respectivamente, origem
e aplicação de recursos e que afetam o passivo e o ativo
circulantes, observado o disposto no artigo 188 da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Parágrafo único - Não se incluem na categoria de receitas e
despesas, para cálculo dos recursos provenientes das
operações, os itens que não implicam entrada nem saída de
recursos.
Art. 25 - As empresas estatais alocarão seus recursos
destinados a investimentos, prioritariamente, para a
contrapartida de financiamento junto a agências e organismos
nacionais e internacionais.

Capitulo IV
Das Ações dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo,

do Ministério Público e do Tribunal de Contas
Art. 26 - O detalhamento das ações dos órgãos que compõem
os Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, do
Ministério Público e do Tribunal de Contas, considerados os
princípios de independência e harmonia entre eles, integrará
a lei orçamentária para 1997.

Capitulo V
Das Alterações da Legislação Tributária e Tributário-

Administrativa
Art. 27 - O Poder Executivo enviará á Assembléia
Legislativa projetos de lei sobre matéria tributária e
tributário-administrativa que objetivem alteração da
legislação vigente, com vistas ao seu aperfeiçoamento,
adequação a mandamentos constitucionais e ajustamentos a
leis complementares federais, resoluções do Senado Federal
ou decisões judiciais, os quais versarão, em especial,
sobre:

- o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte
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Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,
visando, principalmente, ao atendimento dos fins sociais do
tributo:
II - o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis" e Doação de

Bens e Direitos - ITCD -, visando à adequação da legislação
estadual aos comandos de lei complementar federal ou de
resolução do Senado Federal
III - o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores

- IPVA -, com vistas, principalmente, à revisão da base de
cálculo e das aliquotas, das hipóteses de incidência, não-
incidência e isenção e de mecanismos que visem á
modernização e à agilização de sua cobrança, arrecadação e
fiscalização;
IV - a contribuição de melhoria, com a finalidade de tornar

exeqüivel a sua cobrança;
V - as taxas cobradas pelo Estado, com vistas á revisão de
suas hipóteses de incidência, bem como de seus valores, de
forma a compatibilizar a arrecadação com os custos dos
respectivos serviços;
VI - a instituição de novos tributos ou a modificação dos
já instituídos, em decorrência de revisão da Constituição
Federal
VII - o aprimoramento do tratamento tributário simplificado
aplicável á microempresa, ao microprodutor rural, à empresa
de pequeno porte e ao produtor rural de pequeno porte;
VIII - a revisão da forma de distribuição do ICMS aos
municípios, relativa à parcela de que trata o artigo 150,
l , II, da Constituição do Estado, visando a torná-la mais
condizente com a necessidade de desenvolvimento social e à
superação das desigualdades inter-regionais e municipais;
IX - o aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e

julgamento dos processos tributário-administrativos, visando
à sua racionalização, simplificação e agilização;
X - a aplicação das penalidades fiscais, como instrumento
inibitório da prática de infração da legislação tributária;
XI - o aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização,
cobrança e arrecadação de tributos, objetivando sua maior

a justeza, modernização e eficiência.
Capitulo VI

8 Da Política de Aplicação das Agências Financeiras Oficiais
Art. 28 - As instituições financeiras oficiais integrantes
do sistema financeiro estadual atuarão, prioritariamente, no
apoio crediticio aos programas e projetos do Governo
EstaduaL
i l Q - As agências financeiras oficiais observarão, nos

empréstimos e nos financiamentos concedidos, as políticas de
redução das desigualdades intra-regionais e inter-regionais
e de defesa e preservação do meio ambiente, dando prioridade
para o pequeno e o médio produtor rural e para a pequena e a
média empresa.

- Os empréstimos e financiamentos das agências
financeiras oficiais serão concedidos de forma que, pelo
menos, lhes seja preservado o valor e garantida a
remuneração dos custos de captação.
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Capitulo VII
Da Administração da Divida e das Operações de Crédito

Art. 29 - A administração da divida pública estadual
interna ou externa terá por objetivo principal a minimização
de custos e a viabilização de fontes alternativas de.
recursos para o Tesouro Estadual.
Art. 30 - A captação de recursos, nas modalidades de
operações de crédito, pela administração direta ou por
entidade da administração indireta, observada a legislação
em vigor, será feita mediante a emissão de títulos da divida
pública estadual e a contratação de financiamentos.
Art. 31 - Na lei orçamentária para o exercício de 1997, as

despesas com amortização, juros e demais encargos da divida
serão fixadas com base nas operações contratadas ou nas
prioridades e autorizações concedidas até a data do
encaminhamento do projeto de lei à Assembléia Legislativa.

Capitulo viu
Disposições Finais

Art. 32 - O Poder Executivo, por meio das unidades centrais
de planejamento e de orçamento, deverá atender, no prazo de
IS (quinze) dias úteis contados da data do recebimento, as
solicitações, encaminhadas pelo Presidente da Assembléia
Legislativa àquele Poder, de informações e dados,
quantitativos e qualitativos, relativos às categorias de
programação, que justifiquem os valores orçados e evidenciem
• ação do Governo.
Art. 33 - E vedada a destinação de recursos para pagamento,
• qualquer titulo, a servidor da administração direta e
indireta por serviços de consultoria ou de assistência
técnica custeados com recursos provenientes de convênio,
acordo, ajuste ou instrumento congênere, firmado com órgão
ou entidade de direito público ou privado, nacional ou
internacional, pelo órgão ou pela entidade a que pertencer o
servidor ou por aquele em que estiver eventualmente lotado.
Art. 34 - Caso a lei orçamentária não seja sancionada até o
final do exercício de 1996, fica autorizada, até a sua
sanção, a execução dos créditos orçamentários propostos no
projeto de lei orçamentária, à razão de 1/12 (um doze avos)
ao mês.
§ l - Caso a receita orçamentária seja insuficiente para

atender à razão fixada no 'caput" deste artigo, as cotas
orçamentárias proporcionais ficarão limitadas à expectativa
de receita atestada pela comissão a que se refere o artigo
155, 2g, da Constituição Estadual.

- Considera-se antecipação de crédito à conta da lei
orçamentária a utilização de recursos autorizada no caput
deste artigo.

3g - Os eventuais saldos negativos apurados serão
ajustados, após sanção do Governador, mediante abertura de
créditos adicionais, por meio de remanejamento de dotações.
Art. 35 - Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,

bem como o Tribunal de Contas e o Ministério Público, farão
publicar no diário oficial do Estado, até o 20Q (vigésimo)
dia do mês subseqüente ao trimestre vencido, por unidade
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orçamentária, demonstrativos da despesa mensal com a
remuneração de seus servidores, por cargo ou função,
realizada nos meses do trimestre anterior, evidenciando o
número de servidores e os totais do vencimento, das
vantagens de qualquer espécie e das gratificações pagas por
funções.
Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo
aplica-se, também, às autarquias, fundações, empresas
subvencionadas e empresas controladas pelo Estado.
Art. 36 - A lei orçamentária conterá dispositivo

autorizando operações de crédito por antecipação da receita
e para refinanciamento da divida.
Art. 37 - A abertura de créditos suplementares e especiEs
será feita por decreto, após autorização legislativa, nos
termos do artigo 42 da Lei Federal no 4.320. de 17 de março
de 1964.
Art. 38 - As dotações referentes a des pesas com publicação
de atos e matérias no diário oficial do Estado serão
consignadas aos órgãos a que estiverem afetas.
Parágrafo único As despesas com publicação de atos do
Governador são de responsabilidade da Secretaria de Estado
da Casa Civil do Governo de Minas Gerais.
Art. 39 - Os recursos previstos na lei orçamentária sob o
titulo de Reserva de Contingência não serão inferiores a 1%
(um por cento) da receita orçamentária total estimada para
1997.
Art. 40 - O projeto de lei que conceda ou amplie beneficio
fiscal ou crediticio e que reduza a receita estimada do
orçamento de 1997 deverá indicar a estimativa da renúncia
fiscal que acarretar, bem como as des pesas programadas que
serão anuladas.
Art. 41 - Será incluída no projeto de lei orçamentária
programação de despesas á conta de recursos estimados em
virtude de alteração da legislação tributária decorrente de
projeto que esteja em tramitação ou que venha a ser enviado
à apreciação da Assembléia Legislativa durante a tramitação
do Orçamento.
Parágrafo único - A programação condicional de que trata
este artigo será identificada à parte do restante do
Orçamento.
Art. 42 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação-
Art. 43 - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto á Comissão de Fiscalização

Financeira para os fins do art. 216 do Regimento Interno,
sendo seus avulsos distribuídos aos Deputados e às Comissões
Permanentes.
* - Publicado de acordo com o texto original.

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:
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PROJETO DE LEI No 809196
Dispõe sobre a gratuidade do ingresso de aposentados,
pensionistas e maiores de 65 anos em eventos culturais
realizados pelo poder público estadual e dá outras
providências
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. l - Fica garantido o ingresso gratuito de

aposentados, pensionistas e maiores de 65 (sessenta e cinco)
•anos em eventos culturais realizados pelo poder público
estadual
Art. 20 - Deverão ser afixados nos espaços culturais
públicos, em locais de fácil visibilidade, cartazes que
reproduzam na integra o art. lg desta lei-
Art. 3 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário-
Art. Sg - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Luiz Antônio Zanto
Justificação: Tornou-se público e notório o acentuado

decréscimo dos proventos tanto das aposentadorias quanto das
pensões pagas no Brasil. São tão irrisórios os valores
desses benefícios que não são suficientes para suprir as
necessidades básicas dos cidadãos. A difícil situação
financeira por que estes passam não lhes tem permitido o
acesso a eventos culturais, nem mesmo àqueles realizados sob
os auspicios do poder público, o que é lastimável.
A gratuidade de ingresso em eventos culturais patrocinados

pelo poder público estadual viria proporcionar a
aposentados, pensionistas e maiores de 65 anos a
oportunidade de preencherem sua vida com alguma forma de
divertimento e lazer.
- 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 Np 810/96
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Mariana, com sede no Município de
Mariana.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Mariana, com
sede no Município de Mariana.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Francisco Ramalho
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Mariana é uma sociedade civil de
caráter beneficente, sem fins lucrativos, com tempo de
duração indeterminado, que tem por objetivos: proporcionar
assistência sociobeneficente, educação, habilitação e lazer
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ao excepcional, visando o seu bem-estar e a sua integração
social; desenvolver a cultura especializada e o treinamento
de pessoal destinado a trabalhar no campo da educação para o
excepcional; pleitear junto aos poderes públicos competentes
medidas normativas e administrativas, visando aos interesses
do excepcional
Dentro desse espirito, evidencia-se o caráter de utilidade
pública da Associação, objetivamente demonstrado pela
documentação anexa. Em consonância com as altas finalidades
a Que se propõe este projeto de lei, espera-se a sua
aprovação. -
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Hp 811/9E
Declara de utilidade pública o Asilo Monsenhor Rocha - Vila

Ozanam, com sede no Município de Caratinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarado de utilidade pública o Asilo
Monsenhor Rocha - Vila Ozanam, com sede no Município de
Carat i nga.
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.
Francisco Ramalho
Justificação: O Asilo Monsenhor Rocha - Vila Dzanam, obra
unida à sociedade São Vicente de Paulo, vinculada e
subordinada ao Conselho Central de Caratinga da Sociedade
São Vicente de Paulo, tem por finalidade abrigar pessoas
idosas, inválidas, desamparadas e que não possuam recursos
materiais, prestando atendimento sem distinção de sexo, cor,
nacionalidade, religião ou profissão. A entidade cuida para
que essas pessoas recebam orientação adequada, procurando
dar-lhes assistência espiritual, moral e material, de acordo
com os princípios vicentinos.
Por esse espírito de solidariedade, evidencia-se seu

caráter de utilídadepública, objetivamente demonstrado pela
documentação anexa. Em consonância com as altas finalidades
a que se propõe este projeto de lei, espera-se a sua
aprovação-
- Publicado, vai o projeto 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

do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Hp 812/96

Lstabelece horários de funcionamento das serventias do foro
extrajudictal
Á Assembie;a Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Ficam as serventias do foro extrajudicial

obrigadas a prestar atendimento ao público, em dias úteis,
das 9 às 17 horas.
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Art. 2 - O tabelião ou oficial que infringir o disposto no
art. 1Q fica sujeito às penalidades previstas na legislação
própria.
Art. S - Compete ao Poder Judiciário fiscalizar o

cumprimento do disposto nesta lei.
Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 5 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Luiz Antônio Zanto
Justificação: Os serviços prestados pelas serventias do
foro extrajudicial são exercidos por delegação do poder
público, conforme se depreende do disposto no art. 236 da
Constituição Federal.
Em face do exposto, deve a atividade desenvolvida pelos
tabeliães e oficiais atender, em última instância, ao
interesse público.
No entanto, o que se percebe, principalmente na Capital
mineira, é a oferta de serviços incompativeis com as
expectativas dos cidadãos. Estes, muitas vezes obrigados a
despender longo tempo em filas, são os mais prejudicados
pela ineficiência do atendimento.
Não se justifica, portanto, o funcionamento das serventias

em meio expediente, conforme ocorre atualmente, razão que
nos leva a apresentar esta proposta, objetivando resolver os
problemas constatados.
- 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.

Np 1.408/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Luiz José de Magalhães, localizada no Municipio de
Aguas Formosas, por seus 26 anos de existência.
NQ 1-409/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Vinte e Um de Abril, localizada nesta Capital, por
seus 36 anos de existência.
NQ 1.410/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Aries III, localizada nesta Capital, por seus cinco
anos de existência. -
Ng 1.411/96, do De putado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Regeneração Barbacenense, localizada no Municipio
de Barbacena, por seus 101 anos de existência.
Ng 1.412/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Mário Mauricio, localizada no Municipio de Prata,
por seus 16 anos de existência. -
No 1.413/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Reis Correa, localizada nesta Capital, por seus
oito anos de existência.
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NQ 1.414/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Fraternidade e Justiça, localizada no Município de
Curvelo, por seus 44 anos de existência. (- Distribuídos à
Comissão de Educação-)

Pqg 1.415/96. do Deputado Antônio Roberto, solicitando seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas à
implantação de uma guarnição do Corpo de Bombeiros no
Município de João Monlevade. (- A Comissão de Defesa
Social
Ng 1-416/96, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e à Secretária da
Educação com vistas à implantação de uma unidade do CEFET-
MG, com cursos de Agronomia e Veterinária, no Município de
Nanuque.
No 1.417/96. do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e à Secretária da
Educação com vistas à implantação de uma unidade da UEMG no
Município de Nanuque. (- Distribuídos á Comissão de
Educação.
NQ 1.418/96, do Deputado Wilson Trõpia, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a
Sociedade São Vicente de Paulo pela campanha popular em
favor da construção da Cidade dos Meninos. (- A Comissão de
Saúde e Ação Social.)

COMUNICAÇÕES
- São, também, encaminhadas à Mesa comunicações dos

Deputados Jairo Ataide, Marco Régis (4) e Arnaldo Canarinho
(2).

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

Rezende.
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras Deputadas; é com grande prazer e, até
mesmo, com muita emoção que assomo a esta tribuna para, mais
uma vez, enaltecer a trajetôria política do PMDB, partido
que, no dia 24 de março, comemorou três décadas de história,
luta e respeito pelo povo brasileiro Em 1966, ele obteve
registro como organização provisória; surgia, então, uma
agremiação Que teve um papel fundamental na mudança do rumo
de nossas vidas, consolidando e construindo a democracia no
Brasil e resgatando a nossa cidadania.
E este o partido do qual me orgulho de fazer parte. A ele

dediquei boa parte de minha vida, levando sua filosofia a
diversos segmentos de nossa sociedade: vilas, favelas,
portas de fábricas, homens do campo, donas de casa e,
principalmente, trabalhadores, que sempre fizeram parte da
minha vida política, principalmente, na época em que os
canhões da ditadura militar vigiavam o sono e o sonhos do
povo brasileiro. Mas nós, do MDB, tínhamos a obrigação de
colocar em prática a conscientização política, não podíamos
dormir. Cada momento era importante para buscarmos a tão
sonhada democracia, que fora usurpada de nossas vidas.
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Relembro, com muita satisfação, a minha trajetória política
no inesquecível MDB. A revolução de 1964 e o regime militar
gravaram em minha mente os piores momentos de minha vida. O
ex-Presidente Juscelino Kubitschek, exilado na Europa,
deixou triste o povo brasileiro, e foi o grande inspirador
para que eu entrasse na política. Homem progressista, de
visão futurista, foi obrigado a calar-se em nossa pátria.
Mas, em uma declaração, em que transmitia a força e o poder
de sua voz ao afirmar que ainda tinha confiança no futuro
democrático da Nação sem os ditadores do regime militar, fez
questão de expressar o seu apreço ao novo movimento
partidário que surgia no Brasil, que era o MOS. Sua
influência fez-me entrar, definitivamente, para as fileiras
do MOB e defender os ideais de nosso povo. Lembro-me como se
fosse hoje; no dia 19/5/66, o então Vereador Iris Rezende
convidou-me para uma reunião de conscientização política no
Bairro Operário, atrás do campo do Atlético, em Goiânia.
Naquela época, era goleiro do Campinas Esporte Clube, time
de tradição e que disputava a primeira divisão do campeonato
de futebol do Estado de Goiás e, também, vendedor pracista
de massa alimentícia. Mas, naquele momento, vivi um
compromisso partidário; um compromisso com os ideais de um
partido que era perseguido pelo regime militar; um
compromisso com a cidadania de um povo; o compromisso de
restabelecer a democracia e a vida social autônoma. E este o
compromisso que sustento até hoje. São 30 anos de
compromisso partidário; 30 anos caminhando, lado a lado, com
os ideais do nosso povo. Repressão, perseguições, cassações
não me calaram nesses 30 anos de vida partidária no MDB.
Mas, continuando a falar da minha trajetória no partido,
foi no ano se;uinte, em 1967, ao retornar a Uberlândia, que
comecei a desnpenhar um papel importante no MOE. Fui membro
do movimento de conscientização política do partido, tarefa
das mais árduas naquela época. Peregrinávamos,
principalmente, nas periferias e nas portas de fábricas,
levando mensagens de otimismo político e de conscientizaçàc.
A reorganização da sociedade era importante, e o MDB tinha
aquela missão. Mas o preço era caro. Perseguições aos nossos
militantes faziam parte de nossa vida. A vigilância pela
policia do exército e por membros do SNI era total. As
nossas reuniões nunca podiam ser feitas em um mesmo local. O
aviso de cada reunião era verbal não podia haver convocação
por escrito, e o número de participantes era reduzido; e um
detalhe: cada convidado só poderia chegar 5 minutos após o
outro.
No final da década de 60, com a implantação de vários atos
institucionais, principalmente o ng 5, a situação se agravou
ainda mais, reduzindo-se as ações de nosso partido. Apesar
dos diversos canhões da ditadura espalhados por todo o
Brasil, não nos calamos e já gritávamos por eleições
diretas para todos os cargos eletivos. Introduzimos, em
todas as classes trabalhadoras, estratégias reivindicatórias
por melhoria de salário e de trabalho. A conscientização
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política começou a se consolidar, e o MDB começou a ser
tachado de "subversivo á ordem pública".
No inicio da década de 70, vários episódios marcaram a
Nação. A seleção brasileira de futebol ganhou o
tricampeonato no México; mas, enquanto isso, nos porões da
ditadura, centenas de brasileiros eram torturados e mortos.
A tristeza era abafada pela alegria de milhares de lares
eufóricos com a potência do futebol brasileiro. Os militares
faziam propaganda da rodovia Transamazônica, do
tricampeonato, da baixissima inflação e das grandes obras
Que sacudiam o Brasil, transformando-o em um pais futurista,
de progresso e muita ordem. A propaganda mostrando a força
dos militares, no entanto, não nos inibiu: continuávamos
firmes no nosso propósito, e cada peemedebista era peça
fundamental para consolidar a tão sonhada democracia.
E foi nessa época que o nosso grupo começou a participar
das diversas campanhas eleitorais Que marcaram a vida
política de minha cidade, de meu Estado e de meu Pais.
Lembro-me da primeira campanha eleitoral de que participei
ativamente, para eleger, pelo MOB, o companheiro Jerônimo
José Alves, o "Jeromão', nosso candidato á Prefeitura
Municipal de Uberlândia. Em 1972, participei da campanha
para eleger um dos mais ilustres militantes do MDB àquela
Prefeitura, o companheiro Jonas Fernandes Reis. Em 1976, com
o MOS consolidado e bem estruturado, partimos,
definitivamente, para ocupar nosso espaço, principalmente,
no Triângulo. Conseguimos eleger vários Prefeitos e
Vereadores. Nessa época, o MDB já tinha, em suas fileiras.
pessoas ilustres, como Ronan Tito, Zaire Rezende e Luiz
Alberto Rodrigues. Conseguimos, inclusive, eleger Vereador
Luiz Alberto Rodrigues, para representar o MDB na Câmara
Municipal de Uberlândia. Na mesma época, infelizmente, não
pude concorrer a uma cade: "a naquela Câmara, devido ao
autoritarismo de meus patrões, que me proibiram de concorrer
ao cargo. Assim mesmo, dediquei-me, de corpo e alma, à
campanha do companheiro Edson Garcia Nunes, que pleiteava o
cargo de Prefeito Municipal de Uberlândia.
Em 1982, uma novidade começou a fazer parte da vida dos
brasileiros: a escolha de Governador de Estado, pela
primeira vez, pelo voto direto da Nação. Orgulho-me de,
naquela época, haver participado da eleição de Tancredo
Neves para Governador do Estado; Itamar Franco, para
Senador; Ronan Tito. para Deputado Federal, e Luiz Alberto
Rodrigues, para Deputado Estadual. Conseguimos, também,
eleger Zaire Rezende para o cargo dePrefeito Municipal de
Uberlândia, derrubando todo um forte esquema de extrema
direita. Essa eleição marcou profundamente a minha vida: fui
eleito, com 3.342 votos, para representar o partido na
Câmara Municipal de Uberlãndia. Nessa época, a minha
trajetória politica caminhava, lado a lado, com os anseios
populares. Em 1983, fui eleito Vice-Presidente daquela
Câmara. Em 1984, fui escolhido para ser Líder do Prefeito,
Zaire Rezende, na Câmara Municipal. Em 1986, fui o Deputado
Estadual mais votado em Uberlândia e mais quatro cidades no
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Triângulo; também, fui votado em mais de duzentas cidades no
Estado. Apesar de ser meu primeiro mandato, os companheiros
desta Casa elegeram-me Vice-Presidente. Em 1990, mais uma
vez, fui escolhido pelo povo para ocupar uma cadeira de
Deputado Estadual e fui, novamente, o mais votado em
Uberlândia e mais cinco cidades do Triângulo. Em 1991, os
meus companheiros peemedebistas, confiando em meu trabalho,
elegeram-me Líder do partido nesta Casa. Em 1994, obtive
minha maior votação: 28.240 cidadãos depositaram a sua
confiança no trabalho do Deputado Geraldo Rezende e no PMDB.
Atualmente, ocupo o cargo de Vice-Lider do Governo nesta
Assembléia Legislativa.
Fiz esse breve relato, Sras. e Srs. Deputados, para marcar
os meus 30 anos de PMDB, mostrar a trajetória deste
peemedebista, que honrou e honra todos os compromissos com o
povo, com os ideais do PMDB, partido que, ao longo de 30
anos, conviveu com a tristeza, a alegria, as derrotas e as
vitórias, participou e participa dos grandes momentos
históricos do Brasil. E o PMDB de Tancredo Neves, Teotônio
Vilela e Ulysses Guimarães; de José Richa, Franco Montoro e
- por que não? - Fernando Henrique Cardoso; de Pedro Simon,
Almino Afonso, Orestes Quércia e Iris Rezende. E o PMDB do
povo brasileiro. E este o partido de cuja trajetória tenho
orgulha de participar, nesses 30 anos de glória, de
dedicação e trabalho prestado ao Brasil, de fidelidade aos
ideais do povo brasileiro. Muito abrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ermano

Batista.
O Deputado Emano Batista - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a estabilidade do real hoje, indiscutivelmente, é
a garantia da ordem institucional. Estamos assentados sobre
um vulcão adormecido que, a qualquer momento, pode explodir
e soterrar o regime. Só um insensato não vê que a qualquer
sinal de debilidade do Plano Real e, conseqüentemente, da
reedição do modelo inflacionário vivido anteriormente,
haverá convulsão social e. ai, Deus sabe a desgraça que pode
ocorrer.
Estamos a jusante de um dique de terra pura, seguros
enquanto a água não passa por cima. Fechar definitivamente
as comportas pode ser um mal
o período de euforia passou, e o nosso povo anda muito
preocupado. As âncoras do sistema perderam a essência. Não
têm tanta eficácia. O câmbio está desacreditado, os juros
altos são abominados e a agricultura está falida. Agora os
tecnocratas do Governo decidem colocar a pá de cal sobre a
tênue garantia a que ainda se agarram os sobreviventes do
campo. Esses heróis, subjugados, não raro, pela ditadura da
natureza, agora, na iminência de serem transformados em
vitimas da prepotência do poder. Querem fechar diversas
agências do Banco do Brasil no interior de Minas e,
certamente, no Pais inteiro.
Alegam que essas agências são deficitárias. Mas a situação
é criada pelo próprio Banco Central, que autoriza,
indiscriminadamente, a abertura de agências de Bancos
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particulares, estimulando concorrências desleais,
desonestas, desrespeitosas e irresponsáveis, porque têm a
garantia de cobertura dos estragos pelo Banco Central,
alimentado com o sofrimento do nosso povo.
Gastam-se bilhões e bilhões de reais para se manterem

abertas as agências dos Bancos Nacional, Económico e outros
exaustores do erário, cuja permanência só nos dá a esperança
de novos rombos enquanto encolhem o Banco do Brasil
sepultando de vez o pouco que resta de sustentação e
estimulo ao pequeno e médio agricultor deste Estado-
Trata-se de um retrocesso perigoso que deve ser rechaçado.
Deixo aqui o meu protesto, não apenas meu, mas de todo o
interior mineiro contra a ação predatória do Banco Central
sobre o Banco do Brasil e, como conseqüência, sobre o povo
brasileiro. (- Lê:)
'Requeiro de VExa., Sr. Presidente, que se digne

encaminhar oficio aos Srs. Presidente da República,
Ministros do Planejamento, da Fazenda e da Agricultura e
Presidentes dos Bancos Central e do Brasil, com o objetivo
de levar até eles nossa preocupação quanto às nefastas e
previsíveis conseqüências do fechamento de agências do Banco
do Brasil no Estado de Minas Gerais. Requeiro ainda que se
mande junto cópia deste meu alerta'.
Muito obrigado, Sr. Presidente."
O Sr. Presidente - Com palavra, o Deputado Bonifácio

Mourão.
O Deputado Bonifácio Mourâo* - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, há pouco tempo ocupou esta tribuna, nesta mesma
sessão, o nobre colega de partido, Deputado Geraldo Rezende,
que se referiu aos seus 30 anos de vida partidária em nosso
PMDB.
Estamos nesta tribuna para louvar a vida partidária do

nosso colega. Realmente, colegas Deputados, é muito difícil
a permanência de um militante num partido durante um espaço
de tempo tão longo. E essa militância deve ser ressaltada,
mormente numa época em que inúmeros políticos não têm
persistência partidária suficiente. As vezes, vemos
políticos que mudam de partido, como o próprio vento ou as
nuvens mudam de posição. A coerência e a permanência num

8 partido determinado, certamente, Deputado Geraldo Rezende,
 desperta, ainda mais, a nossa admiração por V. Exa.
Queremos, portanto, realçar este momento, que ê importante
para todos nós, não somente para os seus colegas de partido,

o mas para todos os seus colegas desta Casa.
O Deputado Geraldo Rezende, antes de ser político, foi

2 motorista do Frigorífico Caiapó. Posteriormente, foi
balconista de uma livraria. Depois disso, foi vendedor,
gerente de vendas e chegou a fazer estágio nos Estados
Unidos para aperfeiçoar a profissão. Dai para a frente,
trilhou um caminho ascendente, até chegar aos dias de hoje,
como nosso grande companheiro, com sua grande experiência e
talento para somar, aqui, nesta Casa.
O Deputado Geraldo Rezende, na sua militância partidária,
sempre fez política. Desde 1966 trabalhava para o MDB, ao
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qual se filiou em 1972, nunca concordando com a arbitrária
ditadura que se implantou em nosso Pais desde 1964. Viveu,
como V. Exa. muito bem assinalou, as agruras do partido, num
período de sacrifícios que o MDB enfrentou, particularmente
quando nossas lideranças maiores, a exemplo de Ulisses
Guimarães, tiveram que fugir até de cães, na Bahia, quando
pregavam a liberdade neste pais. E, por pregar a liberdade,
ofendiam o Governo militar instalado. V. Exa. viveu, como
nós, momentos de sacrifício, lutando pelas liberdades e
contra a ditadura, contra as torturas e pelas "Diretas Já'.
O nosso MDB viveu momentos de glória. Viveu momentos de
glória, Deputado Geraldo Rezende, porque pôde fazer a
estrutura de liberdade, pôde contribuir de forma decisiva
para que vivêssemos o momento de democracia e liberdade em
que estamos hoje.
Em 1970, V. Exa. , Deputado Geraldo Rezende, trabalhou na
campanha do MDB pró-Jerônimo José Alves, candidato a
Prefeito de Uberlândia, pelo MDB. Em 1982, V. Exa. foi
eleito o segundo Vereador mais votado em Uberlândia, com
3.342 votos. Em 1983, foi eleito Vice-Presidente da Câmara
Municipal de Uberlândia. Em 1984, foi líder do Prefeito
Municipal de Uberlândia, Dr. Zaire Rezende, nosso atual
candidato a Prefeito daquele município.
Em 1986, foi o Deputado Estadual mais votado em Uberlândia

e em mais quatro cidades do Triângulo, tendo obtido votos em
mais de 200 cidades do Estado. Em 1989, foi eleito Vice-
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais; em 1990, foi reeleito Deputado Estadual, e foi,
novamente, o Deputado mais votado em Uberlândia e em mais
cinco cidades do Triângulo; em 1991, foi eleito Líder da
Bancada do PMDB. nesta Assembléia Legislativa; em 1994, o
Deputado Geraldo Rezende conseguiu sua reeleição pela
terceira vez á Assembléia Legislativa, obtendo, desta feita,
votação em 275 municípios. Atualmente, é Vice-Líder do
Governo na Assembléia Legislativa. Faz política por
idealismo. Entende que o Brasil precisa de um regime
político inteiramente voltado para o homem, em que o social
seja a prioridade dos governantes.
Essa a trajetória política, em resumo, do Deputado Geraldo
Rezende, acrescida, ainda, do recebimento de agumas
condecorações: Ordem do Mérito Legislativo, Medalha Santos
Dumont, Medalha da Inconfidência, Medalha Alferes
Tiradentes. Também obteve os seguintes títulos de cidadania:
Cidadão Honorário de Indianópolis, em maio de 1990; Cidadão
Honorário de Centralina, em maio de 1991; Cidadão Honorário
de Monte Alegre de Minas, em junho de 1992; Cidadão
Honorário de Ipiaçu, em novembro de 1993.
As palavras deste seu colega. Deputado Geraldo Rezende, são

sinceras, ditadas pela amizade que temos, desde o inicio do
nosso convívio, em 1987- Nós, que viemos juntos para esta
Casa, precisamos falar não somente com o coração, mas também
com a razão. Nós, Deputados Estaduais, que vivemos tantos
momentos de incertezas, de sacrifícios, de distância de
nossos familiares e entes queridos, para atender às
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populações carentes que tanto dependem de nós, colocando
sempre o interesse comunitário acima do interesse
individual, até do interesse familiar, mas, plantando,
assim, uma semente para germinar nas futuras gerações.
V. Exa. , Deputado Geraldo Rezende, inscreve-se entre os
Deputados que fazem sua história numa estrutura permanente
de trabalho sério, compenetrado; trabalho grandioso para que
esta Casa se projete, cada vez mais, no cenário de Minas
Gerais e no cenário do Brasil. Portanto, Deputado Geraldo
Rezende, encerrando as minhas palavras, dirigimos, em nosso
nome e em nome da Liderança do nosso partido, na pessoa do
Deputado Jorge Eduardo, os nossos parabéns pela sua
trajetória politica.Muito obrigado-
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo

Vasconcel los.
O Deputado Ronaldo Vasconcelios' - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, Assessoria da Casa, pessoas
presentes nas galerias, membros da imprensa, gostaria de
marcar o nosso pronunciamento, neste dia 16 de maio,
abordando dois assuntos de grande interesse para o fubebol
mineiro.
Em primeiro lugar, gostaríamos de falar sobre a reabertura

do Mineirão. Queremos tornar pública a nossa solidariedade,
o nosso apoio às declarações e, mais do que isso, ás
definições do Presidente da ADEMG, Wilson Piazza, pela sua
vontade expressa de só reabrir aquele estádio após
manifestação da Policia Militar de Minas Gerais no que diz
respeito ao aspecto de segurança por ele oferecida.
Também deverá ser ouvida a empresa responsável pela reforma
do gramado, com o objetivo de se evitar que meses de
trabalhos, com o estádio fechado, sejam perdidos.
Queremos tornar público nosso apoio à definição do
Presidente da ADEMG, não só no tocante à segurança do
Estádio Magalhães Pinto, mas também no que diz respeito à
responsabilidade que toda empresa tem quando realiza
qualquer tipo de obra. Acreditamos que o Mineirão deva ser
reaberto com boas condições para os profissionais de
futebol, para a imprensa e para todos os torcedores que ali
freqüentam, como é o caso especifico deste Deputado Ronaldo
Vasconcellos.
Um fator importantíssimo para a sua conservação é que, após

a sua reabertura, o estádio seja usado com racionalidade
Talvez, seja necessário um cronograma para definir a
utilização do gramado.
E importante também, para a volta do funcionamento do
Mineirão, o aval da nossa gloriosa PMMG, pois não podemos
esquecer o ocorrido no ano passado, em São Paulo. no Estádio
do Pacaembu, na partida entre Palmeiras e São Paulo. Lá, as
obras não estavam totalmente concluídas, e, então, restos de
material de construção, como pedaços de pau, ferros e
tijolos serviram de armas para 05 torcedores, ocasionando a
morte oe um jovem e outros vários feridos.
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É lógico que a direção da ADEMG está sofrendo pressões até
acertadas daqueles que querem voltar a utilizar o Mineirão,
bem como de nós, freqüentadores que somos daquele estádio,
mas é preciso que haja uma vistoria da PMMG e uma liberação
da empresa responsável pela execução das obras,
principalmente do gramado do Mineirão.
Outro fator importante para o esporte mineiro no qual
gostaria de tocar neste instante e que está tendo grande
repercussão refere-se ao Projeto de Lei flQ 378/95, do
Deputado José Bonifácio. Tal proposição autoriza o Poder
Executivo a ceder, em regime de comodato, cadeiras cativas
aos clubes mineiros Atlético, Cruzeiro e América. E marcante
a crise por que passam esses tines. Todos nós que lidamos
com a questão esportiva sabemos disso. Gostaria de dizer que
esses times, que têm grandes despesas, que têm receitas
aquém dessas despesas, necessitam de apoio para estruturar
um grande time para que possam competir nas mesmas condições
com qualquer outro do Brasil, ou mesmo de fora daqui.
Gostaria de expressar o nosso apoio a essa bela proposta do
Deputado José Bonifácio, determinando que o poder público
crie mecanismos para apoiar o esporte, ajudando, de uma
maneira indireta, os clubes profissionais da Capital. E bom
que se saliente que essa proposta do ilustre Deputado José
Bonifácio é um dos caminhos possíveis para o desenvolvimento
da prática desportiva em Minas Gerais.
Além de tornar público o meu apoio a essa idéia do Deputado
José Bonifácio, gostaria de dizer sobre a nossa vontade de
trabalhar para que essa proposta se torne realidade o mais
rápido possível, nesta Casa, para, depois, receber a sanção
governamental. Assim, os clubes Cruzeiro, Atlético e América
poderão usufruir desse mecanismo que os ajudará nas
dificuldades financeiras que ora atravessam.
E importante salientar que o Mineirão, obra pública, é
importante para todos nós, mas a sua grande razão de existir
está na prática do futebol profissional, notadamente dos
clubes citados. Esse mecanismo permitirá um auxilio legal,
uma utilização maior e um interesse maior dos torcedores
mineiros. Portanto, hipotecamos nosso apoio a essa idéia do
Deputado José Bonifácio que teve a inteligência e o
brilhantismo de sugeri-la para ajudar o desporto mineiro,
especificamente o futebol proissional.
$ - Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ourval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, novamente venho à democrática tribuna desta
Casa Legislativa para tratar do fechamento da agência do
Banco do Brasil em Mutum, reafirmando o nosso apoio à
Prefeitura, à Associação Empresarial e aos outros segmentos
da cidade que estão lutando pela mesma causa. Venho para
registrar uma primeira vitória: o fechamento da agência foi
adiado para 31/7/96.
No dia 15, estive em Brasilia com o Prefeito de Mutum,
Ozório Teixeira Filho; o Presidente da Associação
Empresarial, Ricardo Wagner Barbosa Guimaràes, e o Sr. Perly
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Pinheiro. Conseguimos um apoio bem amplo de lideranças
políticas e de partidos á posição contrária ao fechamento. A
audiência com o Diretor de Recursos Humanos, Dr. João
Batista Camargos, estavam presentes o Senador Francelino
Pereira (PFL) e os Deputados Federais Tilden Santiago (PT).
Saraiva Felipe (PMDB) e José Santana (PFL). Aconteceu uma
negociação de alto nível, com a prorrogação do fechamento e
o compromisso da Prefeitura e dos empresários de recuperarem
a movimentação financeira do Banco na cidade.
Registro a forma cordial e hospitaleira com que fomos
tratados pelo Deputado Federal Tilden Santiago, que nos
recebeu e nos levou ao aeroporto, além de ter almoçado
conosco. Foi ele também quem cedeu as passagens aéreas de
ida para Brasilia e agilizou os contatos políticos na
Capital Federal
No mesmo dia, marcamos audiência, em Belo Horizonte, com o
Superintendente Regional do Banco do Brasil, Dr. Eustáquio
Wagner Guimarães Gomes, que confirmou o acordo, nas falou
das dificuldades para a recuperação da agência. Insistiu em
que os inadimplentes saldassem seus débitos e em Que
houvesse um esforço para reduzir os gastos da agência com
aluguel e limpeza, entre outros. Deixou claro que a agência
tem que sair do negativo nos meses de maio, junho e julho.
Esforço grande, que precisa ser realizado por todos nós que
amamos Mutum, quer moremos ou não na cidade. Vamos enfrentar
esse desafio e criar um novo perfil do Banco do Brasil em
Mut um.
Esse fato serve de referência para pautarmos nossa ação na
busca de soluções e prova que, quando elas não são
encontradas, é porque falta vontade política em favor do
povo.
Quero tratar também da situação da cidade de Contagem, que
está vivendo num verdadeiro abandono, em que sobressaem a
inadimplência e a insolvência.
Completaram-se, agora, dois meses de atraso no pagamento
dos servidores, com urna previsão incerta de se pagarem os
salários no dia 5/6/96. Além disso, cerca de 850 títulos da
Prefeitura estão sendo protestados.
Os servidores municipais estão realizando mobilizações. Na
terça-feira, dia 14, 4 mil alunos ocuparam a Av. João César
de Oliveira, que é a artéria principal daquele município.
Ontem, 1.500 professores, com os salários atrasados, também
se concentraram e fizeram uma passeata naquela avenida.
A propósito, gostaria de registrar o triste espetáculo cor
que, mais uma vez, a PMMG nos brindou. Ontem, a Policia
Militar proibiu que aquela passeata fosse realizada na
avenida, mesmo existindo uma norma constitucional que
garante a livre manifestação pacifica de qualquer cidadão
neste Pais. Mesmo tendo sido avisada com 24 horas de
antecedência para que planejasse o controle do trânsito, a
PMMG, que não prende os bandidos do Taquaril e é conivente
com os traficantes da alta roda, armou-se como se fosse
enfrentar criminosos, ameaçou agredir os participantes e,
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por meio de bombas, fez com que a passeata saísse da
avenida.
Temos de refletir muito sobre essa questão: como pode uma
policia militar, ao invés de cumprir sua função
constitucional, que é a de proteger a sociedade, ameaçar os
que estavam lutando por uma causa muito justa, na medida em
que protestavam contra o atraso de dois meses em seu
pagamento, por parte da Prefeitura de Contagem, comandada
pelo PSDB?
Repudiamos tais atitudes violentas da PMMG. Por ocasião de
seu enfrentamento com os sem-terras, apresentamos cinco
projetos, por entendermos que é necessário criar uma nova
polícia militar em Minas Gerais, uma policia cidadã, uma
policia que tenha compromisso com o povo, e não, com o
Governo.
E lamentável que essa policia, comandada pelo Sr.
Governador, que é do PSDB, tenha reprimido, ontem, a
manifestação dos professores de Contagem. Apesar disso, na
próxima terça-feira, os professores estarão novamente nas
ruas. Não serão somente 1.500; não serão somente 4 mil os
participantes do movimento, pois pretendemos fazer uma
manifestação com 10 mil pessoas. O protesto contará com a
participação dos habitantes dos bairros abandonados, dos
bairros que não têm coleta de lixo, além dos servidores
municipais e dos alunos da rede municipal.
Queremos deixar bem claro que iremos para as ruas, e a PMMG
terá de fazer um esforço muito grande para reprimir a
pressão de um povo que está cometendo o erro de lutar por
seus direitos e por sua dignidade.
Portanto, na próxima terça-feira, estaremos onde não
pudemos estar ontem, em virtude de havermos viajado para
Brasília, devido á questão do Banco do Brasil: em Contagem,
juntamente com seu povo, participando da manifestação,
porque já está na hora de se dar um basta não só ao descaso
da Prefeitura daquele município, mas também à violência da
PMMG.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivo José.
O Deputado Ivo José - Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

companheiros da imprensa, é lamentável a surdez dos Governos
diante da falência do sistema de saúde no Pais.Tenho plena
consciência de que este meu pronunciamento irá se juntar a
tantos outros que já se empilham diante de reportagens,
vídeos, editoriais, cartas e denúncias, todos críticos
contumazes ao setor de saúde.
Mas os Governos mantêm uma postura insensível, mesmo
cientes de que sua omissão tem condenado milhares de
brasileiros à própria sorte, sem assistência digna e sem o
respeito que merecem.
Os modelos de sistemas de saúde que deram certo no mundo
estão disponíveis, quase todos atuando de forma preventiva,
mas o Governo insiste numa só tecla: reformar a Previdência
Social, como resposta única para a complexidade do tema.



427
 

j

Vamos insistir sempre, como partido, como cidadão, como
representante parlamentar, até que o Governo resolva encarar
com seriedade o problema que afeta a todos nós.
Muito nos sensibilizou - e por isso ocupamos esta tribuna -
uma denúncia-pedido que nos chegou através do Sr. Afonso
Aleixo dos Santos, Diretor Executivo da Fundação de Ensino
Superior do Vale do Sapucai. Essa entidade vem lutando com
dificuldade para manter oito cursos de nível superior, um
colégio de 1Q e 2o graus e o Hospital das Clínicas Campelo
Líbano, todos na cidade de Pouso Alegre, no Sul de Minas.
Em sua emocionada carta, o Diretor Executivo demonstra a
sua impotência em manter funcionando, com níveis de
qualidade desejáveis, o Hospital Campelo Libano, com seus
600 funcionários.
Atendendo a pelo menos 1.500.000 pessoas de 63 cidades
próximas, o hospital é um dos poucos que realizam todos os
procedimentos médicos, incluindo cirurgias de grande porte e
alta complexidade, situando-se atrás apenas de Belo
Horizonte em número de transplantes renais. Apesar de não
ser o único que atende pelo SUS, vem absorvendo a maioria
das internações, sendo grande parte de indigentes, que
recebem tratamento médico de qualidade.
Mas, infelizmente, como diz o Diretor Executivo, é
praticamente impossível manter o nível do atendimento e o
número de internações, se não houver aporte de recursos por
parte do Governo.
Aliás, conforme detectamos, todos os outros hospitais já
recebem ajuda governamental, e o único que ainda não viu a
cor do dinheiro do Estado, o Hospital Campelo Líbano, é
responsável pelos atendimentos mais onerosos.
Estamos alertando o Governo de que, se de novo optar pela

omissão, estará assinando a condenação de mais de um milhão
de pessoas no Sul de Minas e desres:•eitando o direito à
saúde, direito constitucional básico dc cidadão.
E o apelo vai além da conotação partidária, já que, mesmo
não sendo votado nessa região, consideramos que nosso
compromisso é com a população mineira e não podemos assistir
calados ao desmonte de uma unidade hospitalar do porte do
Hospital Campelo Líbano, em Pouso Alegre.
Estamos aguardando o pronunciamento do Sr. Governador do
Estado a favor da saúde, da população do Sul de Minas e,
principalmente, em legítimo reconhecimento ao direito do
cidadão mineiro. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado José

Bonifácio.
O Deputado José Bonifácio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
quero apenas chamar a atenção da Casa para um projeto que
votaremos daqui a poucos instantes, 0 projeto se refere à
marcação da eleição de Juiz de Paz, a que o Tribunal de
Justiça, através de projeto encaminhado a esta Casa, deu
atribuições, figura e fc".ta. Só não se marcaram as eleições
porque isso está dependendo de lei, conforme decisão do TRE.
Apresentei o projeto, que é constitucional. Está na
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Constituição Federal, até mesmo com atribuições, a figura do
Juiz de Paz.
A douta Consultaria voltou a influir na Comissão de
Justiça, que adotou a cómoda posição de achar que o projeta
seria inconstitucional. Gostaria, pois, de solicitar o
empenho dos nobres pares e de V. Exa. , Sr. Presidente, que
muitas e muitas vezes votou, na minha região, no seu
candidato a Juiz de Paz, para que possamos, outra vez, votar
naquela figura imprescindível para as comunidades, sobretudo
porque o cargo de Juiz de Paz é um cargo eletivo, mas o Juiz
de Paz vem sendo nomeado por indicação de Juizes de Direito,
que encaminham seu nome ao Tribunal, que, por sua vez, o
nomeia, sem que este cidadão participe das eleições
municipais. Muito obrigado, Sr. Presidente,
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jorge Eduardo

de Oliveira,
o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira* - Sr Presidente,

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, estamos encaminhando á Mesa
requerimento de minha autoria solicitando que seja enviado
ofício ao Ministro Arlindo Porto, em solidariedade,
manifestando-lhe a nossa repulsa pelas criticas feitas pelos
jornais de São Paulo á sua pessoa
* - Sem revisão do orador,

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
Ia Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - Não
havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa á 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 pelos Deputados
Marco Régis (4) - falecimento dos Srs. Antônio Andrade
Rocha, em Esmeraldas; Pedro Paulo da Silva, em Betim; da
Irmã Ligia Benedita Vaz de Mello, em Guaxupé, e do Sr. Ney
Riboli Filho, em Muzambinho; Jairo Ataide - falecimento do
Sr. Sebastião Souto Veloso, em Montes Claros; e Arnaldo
Canarinho (2) - falecimento do Sr. João Batista Teixeira,
ex-Prefeito Municipal de Matozinhos, em Matozinhos, e do Sr.
Cristóvão Lebron Canhestro, em Carmõpolis (Ciente. Oficie-
se.).

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre o
Projeto de Lei nQ 607/95, do Deputado Olinto Godinho, que
reestrutura os cargos que indica e dá outras providências. 0
parecer conclui pela inconstitucionalidade do projeto. Sobre
a mesa, requerimento do Deputado Olinto Godinho, em que
solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei ri
607/95, de sua autoria. A Presidência defere o requerimento,
de conformidade com o inciso VIII do art. 244 do Regimento
Interno. Arquive-se o projeto.



429 O
Parecer da Comissão de Justiça sobre o Projeto de Lei ng

702/96, do Deputado Paulo Schettino, que torna obrigatória a
emissão de nota fiscal nas operações de compra e venda de
ouro puro, ouro velho ou usado, pedras preciosas e
semipreciosas e dá outras providências. O parecer conclui
pela inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, o
parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto.
Parecer da Comissão de Justiça sobre o Projeto de Lei n
705/96, do Deputado José Bonifácio, que regulamenta o art.
117 da Constituição do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências. O parecer conclui pela inconstitucionalidade
do projeto. Em discussão, o parecer. Para discuti-lo, com a
palavra, o Deputado José Bonifácio.
O Deputado José Bonifácio - Sr. Presidente, sobre o
assunto, já falei hoje, á tarde. Gostaria, apenas, de
lembrar que temos que votar contra o parecer da Comissão de
Justiça, para que o Juiz de Paz possa ser eleito em eleição
livre e direta, corno determina a Constituição Federal.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitado. As Comissões de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira.

Za Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à la Fase,
a Presidência passa à 2 51 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
desta reunião os Projetos de Lei ngs 761 e 762/96, Que
receberam emendas na reunião extraordinária realizada ontem,
á noite e foram devolvidos à Comissão de Administração
Pública, bem como o Projeto de Resolução no 773/96 e os
Projetos de Lei ngs 725 e 779/96 e 1.041/92, que foram
apreciados em reunião extraordinária realizada hoje, pela

a manhã. Informa, ainda, que faz retirar da pauta desta
reunião o Projeto de Lei nQ 647/96. do Governador do Estado,
uma vez que não preenche os pressupostos regimentais
necessários à sua apreciação.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em lg turno, do Projeto de
Lei Complementar nQ 16/96, do Deputado Marcos Helênio, que
acrescenta parágrafo ao art. 3Q da Lei Complementar ng 27,
de 18/1/93. O projeto foi incluido em ordem do dia para os
fins do art. 288 do Regimento Interno. Sobre a mesa,
requerimento do Deputado Marcos Helênio, em que solicita a
retirada de tramitação do projeto. A Presidência defere o

.3	requerimento, de conformidade com o inciso VIII do art. 244
do Regimento Interno. Arquive-se o projeto.
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei nQ 729/96, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a
delegar, por meio de concessão ou permissão, os serviços
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públicos que menciona e dá outras providências. 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. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação na forma do
Substitutivo flQ 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda n
1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos.
- Vêm á Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI No 729/96
EMENDA Ng 2

Acrescente-se ao art. lo o seguinte inciso:
"Art. ip - ....................................

- serviços de guarda de veículos automotores
apreendidos ou recolhidos por autoridades policiais no
âmbito do Estado de Minas Gerais".
Sala das Reuniões.
Jairo Ataide
Justificação: Os serviços de guarda de veículos automotores
apreendidos ou recolhidos por autoridades policiais
constituem um dos serviços prestados pelo Estado de forma
deficiente, pois se trata de atividade que onera
desnecessariamente o Tesouro Estadual.
Nada mais justo que esse serviço possa, também, ser
incluído entre aqueles passíveis de concessão ou permissão,
como previsto no 'caput" do referido artigo do Projeto de
Lei flQ 729/96.

EMENDA Np 3
Acrescente-se ao aru l Q o seguinte inciso:
"Art. l Q - .. ..................................

- realização de perícia para apuração de
responsabilidade civil em razão de dano provocado por
acidente de trânsito".
Sala das Reuniões, de maio de 1996.
Arnaldo Penna
Justificação: A Policia Civil tem sido extremamente onerada
pela realização de perícias para apuração de
responsabilidade civil nos acidentes de trânsito. Ocorre que
esse trabalho, eminentemente técnico, pode ser realizado por
institutos particulares que contam hoje com profissionais
habilitados e com equipamentos mais apropriados. Por outro
lado, a simples ocorrência policial tem suprido a ausência
de laudo pericial quando o litigio é submetido à apreciação
do Poder Judiciário, fazendo-se desnecessária a produção da
prova. Além disso, o valor Que O Estado recebe hoje pela
realização do laudo pericial é insignificante quando
comparado aos seus custos operacionais
Por estas razões, solicitamos aos nossos pares o apoio á

nossa sugestão.
EMENDA NO 4

Suprima-se o inciso VI do art. 1Q.
Sala das Reuniões, de maio de 1996-
Gilmar Machado
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EMENDA Nog 5

Dê-se a seguinte redação ao art. 2Q:
"Art. 2Q - Os serviços de que trata esta lei deverão ser

adequadamente prestados, visando à satisfação das condições
de regularidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia em sua prestação e modicidade das
tarifas, preservado o equilibrio económico e financeiro do
empreendimento.".
Sala das Reuniões, de maio de 1996-
Gilmar Machado

EMENDA No E
Dê-se a seguinte redação ao 2Q do art. 4Q:
"Art. 4Q - . . .............................

- A representação dos usuários, na Comissão a que se
refere este artigo, será feita por:

- um representante indicado por entidade não
governamental, que dê suporte técnico em cada área;
Ii - um representante indicado por associação de moradores

da região atingida;
III - um representante do PROCON Municipal, quando houver,

ou do Estadual
Sala das Reuniões, de maio de 1996.
Gilmar Machado

EMENDA No 7
Dê-se a seguinte redação ao art. SQ;
"Art. s - O prazo máximo para as concessões de que trata

esta lei será de 25 (vinte e cinco) anos, podendo ser
prorrogado por até 25 (vinte e cinco) anos, se houver
interesse público, devidamente justificado, e desde que a
prorrogação esteja prevista no edital.".
Sala das Reuniões, de maio de 1996.
Gilmar Machado

EMENDA No 8
Dê-se a seguinte redação ao art. 7Q e seu §
"Art. 7 - O Poder Executivo instituirá órgão técnico

encarregado de organizar e coordenar as atividades de
planejamento, regulamentação e fiscalização das concessões e
permissões, o qual funcionará como Secretaria Executiva da
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização.

- A estrutura, as atribuições e o regime de
funcionamento da Secretaria Executiva de que trata este
artigo serão definidos em regulamento.".
Sala das Reuniões, de maio de 1996-
Gilmar Machado
o Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foram apresentadas ao projeto as Emendas ns 2,
do Deputado Jairo Ataide; 3, do Deputado Arnaldo Penna, e 4
a 8, do Deputado Gilmar Machado. Nos termos do 2Q do art.
195 do Regimento Interno, a Presidência vai devolver o
projeto e as emendas á Comissão de Administração Pública,
para que sobre elas emita parecer.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 263/95, do
Deputado Antônio Júlio, que autoriza o Poder Executivo a
doar imóvel ao Municipio de Pará de Minas. A Comissão de
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Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com
as Emendas ngs 1 e 2, que apresenta. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. ( - Pausa.) Aprovado.
Em votação, as Emendas nos 1 e 2, que receberam parecer pela
aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado,
em 2oturno, o Projeto de Lei ng 263/95 com as Emendas nos 1
e 2. A Comissão de Redação.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei no 435/96, do
Deputado José Bonifácio, que autoriza a doação de área de
terreno ao Municipio de Barbacena. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em lg turno. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em
2o turno, o Projeto de Lei no 435/95 na forma do vencido em
1 Q turno. A Comissão de Redação.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
o Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de
Resolução ng 773/96, da Mesa da Assembléia, que altera
dispositivos da Resolução no 5.065, de 31/5/90. Em
discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o parecer. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
promulgação.

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 ordinária de debates de amanhã, dia 17, ás 9 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 139 REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
ÇOMISSÃD DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA
As dez horas do dia sete de maio de mil novecentos e noventa
e seis, comparecem na sala ng 2 do 12 andar do Edifício
Tiradentes os Deputados Sebastião Navarro Vieira, Wanderley
Ávila, lbrahim Jacob, Ermano Batista e Antônio Júlio,
membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini, Glycon Terra
Pinto, Romeu Queiroz e Marcos Nelénio, 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. 3o, III, da Lei
nQ 11.815, de 24/1/95, e do 4g do art. 20 da Resolução no
5.143. de 22/6/94, a reunião tem por finalidade apreciar os
processos de prestações de contas da aplicação dos recursos
oriundos de subvenções sociais. Logo após, passa a palavra
ao relator na Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, Deputado Glycon Terra Pinto, que emite
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entidades: APAE de Piui, Obras Sociais da Paróquia de São
João Evangelista, Conselho Particular Nossa Senhora Mãe da
Igreja, Associação Feminina do Bairro Tirol, Associação
Comunitária de Brejo Bonito, Associação Comunitária do Alto
Mangabeira e Nova Esperança, Movimento Verde de Paracatu,
Associação Luiz Bartolomeu de Assis, Associação Assistencial
da Comunidade de Santa Juliana, Prefeitura Municipal de
Santa Juliana, Prefeitura Municipal de Guarda-Mor,
Prefeitura Municipal de Guarda-Mor, Associação Comunitária
de Trabalho e Artesanato do Caburu, Associação Beneficente e
Cultural Araguarina, Caixa Escolar Fernando Barbosa, Caixa
Escolar Francisca Campos Guimarães, Associação de
Assistência Social Francisco Mendes, Caixa Escolar Monsenhor
Horta, Guarany Esporte Clube, Hospital e Maternidade São
José, Associação Comunitária da Região Sul do Bairro Boa
Morte, Prefeitura Municipal de Pedras de Maria da Cruz,
Associação Feminina do Bairro Tiro], Creche Santa Clara,
Prefeitura Municipal de Lambari, Centro Comunitário Rural de
Boa Esperança, Associação Guararense de Assistência,
Prefeitura Municipal de Chácara, Conselho Comunitário de
Nova Módica, Núcleo Educacional Batista, APAE de Itaguara,
Centro de Assistência Técnica, Prefeitura Municipal de
Indianópolis, Centro de Recuperação do Alcoólatra, Conselho
de Desenvolvimento Comunitário de Riachão, Associação •dos
Moradores de Bom Jesus de Angicos, Jacarandá, Olhos d'Agua
de Angicos e Santo Antônio de Angicos, Asilo São Vicente de
Paula de Conceição dos Ouros, Clube de Serviços dos Amigos
da Comunidade de Sapé, Conselho Particular da SSVP da
Paróquia São Geraldo, Núcleo Comunitário dos Amigos de
Passa-Tempo, Prefeitura Municipal de Ataléia, Prefeitura
Municipal de Simonésia, Associação Comunitária dos Moradores
de Ribeiro Junqueira, Associação de Assistência Comunitária
e Ensino Profissionalizante de Sete Lagoas, Associação
Comunitária dos Moradores do Distrito de Fidalgo, Conselho
de Desenvolvimento Comunitário de Barra Bonita, Creche Nossa
Senhora Auxiliadora do Bairro Santa Maria, Associação de
Desenvolvimento Comunitário de Rezende Costa, Movimento
Familiar Cristão - Equipe Central Arquidiocesana de Belo
Horizonte, Associação Beneficente do Bairro e Vila São Tomás
e Adjacências, Lar dos Meninos Dom Orione, Associação de
Moradores do Bairro Santa Helena, Associação Feminina de
Trabalho e Obras, Prefeitura Municipal de Passa-Tempo,
Associação Comunitária dos Moradores de Baependi, Prefeitura
Municipal de Dom Cavati, União Comunitária de Pau de Folha,
Associação Comunitária Rural de Córrego do Ouro, Associação
Comunitária de Maristela, Associação Comunitária do Bairro
Alto Santa Cruz, Associação Comunitária dos Moradores do
Povoado de Estiva, Associação da Mulher Salinense.
Associação de Assistência Social, Esportiva e Cultural Rio
Pardense, Prefeitura Municipal de Salinas, Associação
Comunitária de Brejo do Amparo, Prefeitura Municipal de
Pedras de Maria da Cruz, Centro Social do Bairro
Universitário, Instituto José Geraldo Gonçalves. União das
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Creches de Patrocinio, Caixa Escolar Onésio Pereira Nunes,
Ação Social Nossa Senhora Auxiliadora, Associação
Comunitária do Bairro Bela Vista, Associação Luiz Bartolomeu
de Assis, Associação Nacional de Pacientes Transplantados
Renais, Centro Social do Bairro Universitário, Obras Sociais
da Paróquia de São João Evangelista, Prefeitura Municipal de
Divino, Instituto Dona Selva, Hospital e Maternidade Maria
Eloy, Prefeitura Municipal de Carvalhos, Prefeitura
Municipal de Coronel Pacheco, Pompéia Futebol Clube,
Prefeitura Municipal de Brasópolis, Caixa Escolar da Escola
Estadual Conjunto Palmas, Centro Comunitário Estrela da
Esperança, Conselho Comunitário da Vila Itália. Submetidos a
discussão e votação, são os pareceres aprovados. Em seguida,
esses processos são apreciados pela Mesa, e são relatores da
matéria os Deputados Wanderley Ávila, 1Q-Vice-Presidente, e
Ermano Batista, 4g-Secretário. Esses emitem pareceres
mediante os quais concluem pela aprovação dos processos.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
os pareceres aprovados. Em seguida, o Deputado Ermano
Batista informa que a entidade Mãos tinidas Corações Abertos
fez a devolução da verba recebida e não utilizada, 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, 14 de maio de 1996.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Wanderley Ávila -
Ibrahim Jacob - Emano Batista - Antônio Júlio - Miguel
Martini - Clycon Terra Pinto - Romeu Queiroz - Marcos
Helénio.
ATA DA la REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE AGROPECUÁRIA E
POLÍTICA RURAL E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e nove de
novembro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Almir Cardoso, Olinto
Godinho e José Bonifácio (substituindo este ao Deputado
Arnaldo Canarinho, por indicação da Liderança do PSDB),
membros da Comissão de Agropecuária e P01 itica Rural e
Miguel Martini, Geraldo Rezende, Marcos Helênio e José
Bonifácio (substituindo este ao Deputado Romeu Queiroz, por
indicação da Liderança do PSDB), membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Miguel Martini, declara
abertos os trabalhos e informa não haver ata a ser lida por
ser esta a primeira reunião conjunta destas Comissões. Em
seguida, esclarece que a reunião tem por finalidade
apreciar, no lg turno, os pareceres dos relatores sobre o
Projeto de Resolução nQ 539/95, da Comissão de Agropecuária
e Politica Rural, o qual aprova, em conformidade com o
disposto no art. 62, XXXIV. da Constituição do Estado, a
alienação das terras devolutas que especifica. A Presidência
redistribui a relatoria da matéria aos Deputados Almir
Cardoso, pela Comissão de Agropecuária e Politica Rural, e
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Geraldo Rezende, pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Passando-se á 22 Parte da reunião, o Deputado
Almir Cardoso emite parecer concluindo pela aprovação do
projeto. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer pelos membros da Comissão de Agropecuária e Política
Rural. A seguir, o Deputado Geraldo Rezende apresenta
parecer mediante o Qual conclui pela aprovação da matéria.
Colocado em discussão e votação, é aprovado o parecer pelos
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos parlamentares,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 15 de maio de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Geraldo Rezende - Ailton

Vilela - Gilmar Machado - Jairo Ataide - Olinto Godinho.
ATA DA la REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI No
12.902
As quinze horas do dia sete de maio de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados João Leite, Paulo Piau e António Roberto, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Antônio Roberto, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado João Leite que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, Que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A seguir, esclarece q ue a
reunião se destina a apreciar o parecer do relator, Deputado
Paulo Piau, sobre o Veto Total à Proposição de Lei n
12.902. Encerrada a la parte dos trabalhos, passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia. A Presidência passa a palavra ao
Deputado Paulo Piau, que emite parecer mediante o qual
conclui pela manutenção do veto Colocado em discussão e
votação, é o parecer aprovado. A Presidê a suspende a
reunião por alguns instantes, para a lav.---ura da ata de
encerramento dos trabalhos da Comissão. Reaberta a reunião,
o Presidente solicita ao Deputado João Leite que proceda à
leitura da ata, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradecá o comparecimento dos parlamentares e
encerra os trabalhos de Comissão.
Sala das Comissões. 7 de maio de 1996.
António Roberto. Presidente - João Leite - Paulo Piau -

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

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

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto em
análise visa a autorizar o Poder Executivo a fazer reverter
imóvel ao Município de Paraopeba.
Primeiramente, foi a proposição encaminhada, nos termos
regimentais, à Comissão de Constituição e Justiça, que
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concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.
Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
A proposição em tela não encontra óbice do ponto de vista
financeiro-orçamentário à sua aprovação. Dispõe sobre
reversão de imóvel do Estado, que anteriormente o recebera
gratuitamente da Prefeitura com o fito expresso de ali
instalar uma praça de esportes. O imóvel encontra-se ocioso,
visto que o Estado, passados oito anos, não cumpriu o
encargo. Portanto, a aprovação do projeto de lei' não
acarreta despesas para os cofres públicos nem causa impacto
na lei orçamentária.
Ressalte-se, no entanto, a importância da reversão do
imóvel ao município. fato que possibilitará à administração
municipal receber recursos gratuitos da República Federal da
Alemanha para a construção de ginásio poliesportivo, campo
de futebol, piscina, vestiário e salas de aula.

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

Lei nQ 49/95 no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 16 de maio de 1996.
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa, relator -
José Maria Barros - Alencar da Silveira Júnior - Romeu
Queiroz.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
No 224/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o projeto em análise
visa a autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de São Gonçalo do Abaeté.
Primeiramente, foi a proposição encaminhada, nos termos
regimentais, à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.
Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
A proposição em tela não encontra óbice do ponto de vista
financeiro-orçamentário A matéria dispõe sobre doação de
imóvel do Estado, q ue anteriormente o recebera gratuitamente
da Prefeitura com o fito expresso de ali instalar uma escola
estadual, o que foi feito. Posteriormente, essa escola
estadual passou a funcionar em outro imóvel, também doad
pela municipalidade ao Estado No imóvel em questão fot
edificado um hospital, por particular, em 1990. Portanto, a
aprovação do projeto de lei não acarreta despesas para os
cofres públicos nem causa impacto na lei orçamentária. Em
termos patrimoniais, o Estado recebe-á como compensação, em
operação de permuta, outro imóvel, onde atualmente se
encontra construido um centro de saúde estadual.

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

Lei ng 224/95, no lQ turno, na forma proposta.
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Sala das Comissões, 16 de maio de 1996.
Geraldo Rezende, Presidente e relator - Alencar da Silveira
Júnior - Romeu Queiroz - José Maria Barros - Sebastião Costa
- José Bonifácio - Gilmar Machado.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 471/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Arnaldo Penna, a proposição em pauta
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar imóvel
ao Município de Senhora de Oliveira.
Primeiramente, foi o projeto enviado à Comissão de
Constituição e Justiça, que opinou por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade.
Em observância aos termos regimentais, vem a proposição,

agora, a esta Comissão para receber parecer.
Fundamentação

A proposição em tela visa a autorizar o Poder Executivo a
doar imóvel de propriedade do Estado ao Município de Senhora
de Oliveira, possuindo tal terreno área total de 1.537,23m2.
Analisada sob o aspecto orçamentário, a transação
imobiliária supramencionada não provoca nenhum impacto no
orçamento estadual, não gerando despesas para os cofres
públicos nem implicando aumento de receita. Não há,
portanto, nenhum impedimento à sua aprovação.
A repercussão que se observa diz respeito ao aspecto

económico, com a perda patrimonial que o Estado sofrerá com
a referida doação, resultando na redução de seu ativo
imobiliário.
Considee-se, entretanto, que a proposição em estudo dá

destinação ao imóvel objeto da doação: a construção de uma
praça de esportes. Tal empreendimento em muito virá
beneficiar a comunidade local, trazendo grandes dividendos
sociais, compensando a referida perda patrimonial.

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

ng 471/95 na forma proposta.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1996.
Geraldo Rezende, Presidente - José Maria Barros, relator -

Romeu Queiroz - Alencar da Silveira Júnior - Sebastião Costa
- José Bonifácio-

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

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Arnaldo Penna, o Projeto de Lei n
609/95 institui campanha educativa no âmbito do Estado de
Minas Gerais.
Publicada, foi a proposição distribuída às Comissões de

Constituição e Justiça, de Educação, Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
A primeira das mencionadas Comissões concluiu pela

juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
proposição e apresentou-lhe a Emenda ng 1. A Comissão
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seguinte opinou pela sua aprovação com a Emenda nQ 1,
apresentada pela Comissão que a antecedeu. Agora, vem a
matéria a esta Comissão para que seja proferido o parecer
nos limites de nossa competência.

Fundamentação
A proposição em exame possui indiscutível mérito na medida
em que visa a conscientizar os cidadãos sobre questões
afetas aos seus direitos e a outros aspectos essenciais para
que obtenham melhores condições de vida.
No que tange aos efeitos financeiros, percebemos que o

projeto acarreta despesas que, no entanto, são válidas -desde
que a campanha proposta atinja suas finalidades.
Sob o aspecto orçamentário, verificamos que há dotações
previstas, una vez que a lei de orçamento vigente no
exercício de 1996 fixa a despesa em R$15.000.000,00 para a
Secretaria de Estado de Comunicação Social implementar o
Subprograma Divulgação Social, Atividade - Divulgação e
Relações Públicas.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 609/95 no lo turno, com a Emenda no 1, apresentada
pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1996.
Geraldo Rezende, Presidente e relator - Romeu Queiroz -
José Bonifácio - Alencar da Silveira Júnior - José Maria
Barros - Sebastião Costa

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 652/96

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, de autoria do Deputado
Arnaldo Pemna, dispõe sobre o período de cobrança do IPVA.
Publicada em 24/2/96, foi a matéria distribuída à Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. O projeto
vem, agora, a esta Comissão, para ser analisado quanto ao
mérito, considerado o disposto no art. 103, 1, do Regimento
Interno-

Fundamentação
A essência da proposição em tela consiste em assegurar aos

contribuintes do Estado um critério conhecido e permanente,
definido em lei, para a cobrança do IPVA. A meta é
proporcionar segurança á comunidade mineira por meio da
fixação de um período permanente para a cobrança do IPVÂ.
Para obter essa garantia, o projeto de lei é o melhor
instrumento, pois evita que alterações inesperadas venham a
ser promovidas unilateralmente pela administração pública
com fulcro no seu poder discricionário.
Tendo por escopo o principio da supremacia do interesse
público, regedor da conduta do administrador público, e
considerando a razoabilidade da proposição, que almeja a
adoção de um critério conhecido, definido e permanente para
a cobrança do referido imposto, entendemos que a matéria
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concilia os interesses do Estado administrador com os
interesses da comunidade por ele tutelada.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei no 652/96 no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 24 de abril de 1996.
Clêuber Carneiro, Presidente - Bonifácio Mourão, relator

Marcos Helênio - Elbe Brandão - Simão Pedro Toledo.
PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI

No 652/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Arnaldo Penna, o Projeto de Lei em

tela dispõe sobre o período de cobrança do IPVA.
Publicada, foi a matéria encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Em seguida, a Comissão de
Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na
forma proposta.
Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
A matéria em apreço modifica o período de cobrança do IPVA,
concentrando o pagamento do tributo nos meses de março,
abril e maio de cada ano, de acordo com o algarismo final da
placa do veículo.
O regulamento do IPVA foi aprovado pelo Decreto np 35.329,
de 30/12/93. Seu art. 14 estabelece que os prazos de
pagamento do imposto serão fixados em resolução da
Secretaria de Estado da Fazenda, podendo ser pago em uma
única parcela ou em três mensais e consecutivas.
Para o exercício de 1995, o critério estabelecido para
prazo do recolhimento do IPVA foi de acordo com o número
final da placa do veículo. Aqueles com a placa de final 1
recolheram o imposto no mês de janeiro, os com placa de
final 2 recolheram em fevereiro, e assim por diante.
Para 1996, a Resolução no 2.750. de 14/12/95, do Secretário

de Estado da Fazenda, aprovou a tabela de valores de IPVA e
os respectivos prazos de recolhimento, concentrando o
pagamento do imposto nos três primeiros meses do ano.
De fato, segundo a Portaria nQ 288, de 21/3/96, da

Superintendência Central de Controladoria-Geral da
Secretaria de Estado da Fazenda, que divulgou os
demonstrativos da receita orçamentária arrecadada 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. Nota-se claramente que quase a totalidade dos
recursos entrou no começo do ano. Ressalte-se que, do
montante arrecadado, metade destina-se à cota-parte dos
municípios, nos termos do art. 150, 1, da Constituição
Estadual.
O Quadro Geral da Receita na lei orçamentária para 1996

estima para este exercício uma receita com a arrecadação do
IPVA de R$219.174.474,00. Em ternos percentuais, esse valor
representa 4% da receita tributária do Estado e 2.6% do
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total das receitas correntes previstas para o exercício em
curso-
Em seu aspecto financeiro-orçamentário, não traz o projeto
redução na receita corrente tributária do Estado e,
conseqüentemente, dos municípios- Aprovada, a matéria
alterará o fluxo de entrada dos recursos do IPVÂ,
postergando, para os cofres públicos, o recebimento dessa
receita tributária.
Vale ressaltar que imposto é tributo não vinculado, não
havendo, portanto, nenhuma contrapartida obrigatória por
parte do Estado dos recursos recebidos, ou seja, 'essas
entradas não estão vinculadas a despesas especificas. Assim,
a mudança no prazo de recolhimento representará mais uma
questão de gestão econômico-financeira,

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 652196 na forma proposta.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1996.
Geraldo Rezende, Presidente - Romeu Queiroz, relator -
Sebastião Costa - José Maria Barros - Alencar da Silveira
Júnior.

PARECER PARA O l g TURNO DO PROJETO DE LEI
No 668/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, a proposição em
análise institui o Programa Mineiro de Informação e Apoio ao
Consumidor - PRO-CONSUMIDOR.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça

concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria.
Posteriormente. a Comissão de Defesa do Consumidor proferiu

manifestação pela aprovação do projeto.
Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
O projeto em tela visa a instituir o Programa Mineiro de
Informação e Apoio ao Consumidor - PRD-CONSUMIDOR.
Os princípios desse programa são a conscientização dos
consumidores sobre seus direitos, a harmonia e a
transparência nas relações de consumo, a repressão às
práticas comerciais que não se coadunem com o Código de
Defesa do Consumidor, o apoio ás entidades civis de defesa
do consumidor e a melhoria dos serviços prestados pelo
Estado.
Já os seus objetivos são dar informações sobre os direitos
do consumidor, reprimir os abusos praticados no mercado e
reduzir o conflito entre consumidores e fornecedores.
Entendemos que esse programa será extremamente benéfico
para a sociedade, já que aperfeiçoa as relações de consumo
entre seus membros, evitando insatisfações e conflitos, e
também que os seus custos serão inferiores ao bem-estar
gerado.
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Sabemos, também, que esses conflitos geralmente implicam
perdas para a sociedade, e a soma dessas perdas seria
superior ao custo do programa.
Além disso, o projeto não traz nenhuma obrigatoriedade
mínima para as ações a serem implementadas pelo Estado, de
forma que este poderá realizá-las paulatinamente, observando
a disponibilidade dos recursos públicos.

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

Lei nQ 668/96 no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1996-
Geraldo Rezende, Presidente e relator - Alencar da Silveira
Júnior - Romeu Queiroz - José Maria Barros - Sebastião
Costa.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 706/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Péricles Ferreira, o projeto de lei
em pauta autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas
Gerais - FREMIG - a doar à Companhia de Habitação de Minas
Gerais - CORAS - o imóvel que especifica
Após exame da Comissão de Constituição e Justiça, que
opinou por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, vem agora a proposição a esta Comissão para
receber parecer, em observância aos termos regimentais.

Fundamentação
Conforme se depreende da documentação constante no
processo, houve a doação de um imóvel para a FI-IEMIG, feita
pelo Estado de Minas Gerais, no Município de Oliveira, com
área de 43.894m2, não onerada com nenhuma condição.
Esta proposição objetiva que essa Fundação doe à CORAB duas
glebas de terra que fazem parte da propriedade
supramencionada.
Analisando a documentação pertinente, constata-se que a
FHEMIG se mostrou favorável à referida doação.
Quanto ao aspecto orçamentário, a proposição em tela não
encontra nenhum impedimento à sua aprovação, porquanto a
transação imobiliária não provocará impacto no orçamento
estadual
Considere-se ainda que, com a transferência de propriedade,
o imóvel continuará a pertencer ao patrimônio público e se
destinará á construção de unidades habitacionais destinadas
a famílias de baixa renda, constituindo obra de grande
alcance social.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 706/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1996.
Geraldo Rezende, Presidente - José Maria Barros, relator -
Sebastião Costa - Alencar da Silveira Júnior - Romeu
Queiroz.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 761/96
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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
O projeto de lei em tela, do Chefe do Poder Executivo, tem

como objetivo alterar a estrutura orgânica da Secretaria de
Estado de Ciência e Tecnologia e dar outras providências.
Publicado em 24/4/96, foi o projeto, que tramita em regime
de urgência, distribuído às Comissões citadas para, em
reunião conjunta, receber parecer, conforme dispõem os -arts.
220 e 222 do Regimento Interno.
Encarregados de examinar os aspectos jurídico-

constitucionais atinentes à proposição, passamos a
fundamentar nosso parecer na forma que se segue.

Fundamentação
A proposição em estudo, oriunda do Poder Executivo, dispõe
sobre matéria de conteúdo eminentemente organizacional-
Cuida de alterar substancialmente a estrutura orgânica da
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia.
Dando seqüência a suas pretensões de tornar a máquina
administrativa do Estado menos onerosa e mais eficiente,
propõe o Governador, além de outras medidas, a extinção e a
transformação de vários cargos de provimento em comissão no
âmbito da referida Secretaria.
Não há dúvida de que se trata de matéria cuja iniciativa é
privativa do Governador do Estado, conforme se depreende do
art. 66, III, 'e". da Carta mineira. Não obstante, está o
Chefe do Poder Executivo, neste caso, exercendo as
atribuições que lhe confere o art. 90, III, V e XIV, da
referida Constituição.
Diante disso, está a proposição em estudo em plena

consonância com o texto constitucional vigente, razão pela
qual não há óbice que possa prejudicar sua tramitação nesta
Casa.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
761/96.
Sala das Comissões, 8 de maio de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo. relator
- Arnaldo Penna - Leonidio Bouças - Gilmar Machado.

Comissão de Administração Pública
Relatório

A proposição em tela, do Governador do Estado, objetiva
alterar a estrutura orgânica da Secretaria de Estado de
Ciência e Tecnologia, extinguir cargos e dar outras
providências.
Tramita a matéria em regime de urgência, por solicitação do
Chefe do Poder Executivo, que utiliza a prerrogativa
constante no art. 69 da Constituição mineira, devendo ser
apreciada em reunião conjunta das Comissões a que foi
distribuída, nos termos dos arts. 220 e 222 do Regimento
Interno.
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Fundamentação

A alteração da estrutura orgânica da citada Secretaria
insere-se no processo de racionalização da máquina
administrativa, que está sendo concretizado gradativamente
pelo Governo do Estado.
Os ternos da proposição deixam claro o empenho em diminuir
o número de niveis hierárquicos, a fim de compatibilizar a
estrutura daquela Pasta com os modernos princípios que estão
a nortear a administração pública.
As conseqüências mais imediatas, relativamente à adoção das

medidas propostas, dizem respeito à economia dos recursos
despendidos nas atividades-meio, notadamente em face da
extinção de inúmeros cargos de provimento em comissão, e à
facilitação das importantes decisões ligadas ao
desenvolvimento de atividades que levam ao aprimoramento
cientifico e tecnológico do Estado.
Nessa mesma linha, procura a proposta, ao criar a
Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento,
compatibilizar os prograrias daquela Secretaria com o Plano
Mineiro de Desenvolviment:. Integrado - PMDI -, cuja execução
demanda não sã a participação de inúmeros outros órgãos da
administração pública estadual, como também a parceria com
os municípios e a iniciativa privada.
Entendemos, portanto, serem oportunas e necessárias as

medidas propostas no projeto de lei em pauta, principalmente
por propiciarem maior eficácia no desempenho da atividade
administrativa e por suprimirem cargos públicos
desnecessários,

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 761/96.
Sala das Comissões, 14 de maio de 1996-
Geraldo Santanna, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Jairo Ataide - Elbe Brandão - Arnaldo Penna - Ajalmar Silva,
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em análise
altera a estrutura orgânica da Secretaria de Estado de
Ciência e Tecnologia, extingue cargos e dá outras
providências.
Publicado, foi o projeto enviado, preliminarmente, à

Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria.
Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela

aprovação do projeto.
Cabe, agora, a esta Comissão emitir o seu parecer, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, X, 'd", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Uma das alterações propostas pelo projeto é a inclusão na

estrutura orgânica da Secretaria de Ciência e Tecnologia da
Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento, que será
responsável pela execução do Programa Estruturante - Missões
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Tecnológicas, previsto no Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado - PMDI -, aprovado pela Lei flQ 12.051. de
29/12/95
A criação da referida Superintendência mostra a disposição
do Governo do Estado de efetivamente executar o PMDI, na
busca de maior desenvolvimento tecnológico para Minas, o que
sem dúvida contará com o nosso apoio.
A outra alteração proposta visa a extinguir doze cargos
comissionados, criar um cargo de Assessor Técnico e
transformar um cargo de Diretor II em uni cargo de Assessor-
Chefe.
Os cargos a serem extintos, descontado o de Assessor-Chefe,
representam uma economia de R$2.432,65, que correspondem a
2.89% da folha de pagamento do mês de março de 1996.
Se considerarmos que dois cargos a serem extintos e o cargo
de Diretor II a ser transformado encontram-se vagos, e
deduzirmos os respectivos valores para calcular o impacto na
folha de pagamento de pessoal, ainda assim teríamos uma
economia de R$846.35 por mês.
Pelo exposto, vemos que a repercussão financeiro-

orçamentária da proposição é positiva, fato que irá
contribuir, mesmo que de forma singela, para a redução do
déficit público e para o cumprimento do limite
constitucional relativo a despesa com pessoal, fixado pela
Lei Complementar no 82, de 2713/95 (Lei Rita Camata), em 60%
da receita corrente liquida do Estado.

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

Lei no 761/96, no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 14 de maio de 1996.
Geraldo•Santanna. Presidente - Alencar da Silveira Júnior,
relator - Geraldo Rezende - Ajalmar Silva - Miguei Martini -
Jairo Ataide.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 762/96*

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça,
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por meio da Mensagem no 102/96. o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei n
762/96, que altera a estrutura orgânica da Secretaria de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, extingue cargos e dá
outras providências.
Com fulcro no art. 69 da Constituição Estadual, o Chefe do
Executivo solicitou Que a matéria seja apreciada era regime
de urgência.
Publicado no 'Diário do Legislativo" de 24/4/96, o projeto
será examinado em reunião conjunta das comissões
competentes, nos termos do art. 222, c/c o art. 103, do
Regimento Interno.
Com a incumbência de nos pronunciarmos, preliminarmente, no
tocante aos aspectos jurídico-constitucionais pertinentes á
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matéria, passamos a fazê-lo, fundamentados nos termos a
seguir -

Fundamentação
A proposição em análise objetiva, precipuamente,
reestruturar a Secretaria de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, alterando sua estrutura orgãnica; prevê,
ainda, a transformação e a extinção de alguns cargos em
comissão pertencentes ao Quadro de Servidores da Secretaria,
e, no tocante ao controle do abastecimento, a transferência
da competência executiva da Superintendência de
Abastecimento para o CEASA, empresa vinculada à referida
Secretaria, que permanece com a missão institucional de
coordenar a politica e promover o controle do abastecimento
no Estado de Minas Gerais.
A Carta Estadual, segundo se infere do seu art. 61, VIII e

XI, atribui a esta Casa Legislativa o exame das matérias que
dispõem, respectivamente, sobre a criação, a transformação e
a extinção de cargo, emprego e função públicos na
administração direta, autárquica e fundacional e a criação,
a estruturação e a definição de atribuições das secretarias
de Estado.
Outra norma a observar é a do art. 66, III, "e', do texto

constitucional, que estabelece ser da competência privativa
do Governador do Estado a inauguração do processo
legislativo no que concerne à matéria acima destacada.
Impõe-se ressaltar que a proposição em apreço também

encontra fulcro no poder discricionário atribuido ao Chefe
do Poder Executivo, de decidir sobre a conveniência de
alterar a estrutura dos órgãos e das entidades que compõem a
administração estadual.
Vê-se, pois, q ue, no tocante às formalidades exigidas pelos
dispositivos constitucionais citados, o projeto em pauta não
encontra óbice à sua tramitação.

Conclusão
Concluimos, portanto, pela juridicidade. pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
762/96.
Sala das Comissões, 8 de maio de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo. relator
- Arnaldo Penna - Gilmar Machado.

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto em tela, do Governador do Estado, tem como
objetivo alterar a estrutura orgânica da Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, extinguir
cargos e dar outras providências.
Tramita a proposição em regime de urgência e se sujeita a
apreciação em reunião conjunta das Comissões a que foi
distribuida, nos termos regimentais. A Comissão de
Constituição e Justiça, em exame preliminar, concluiu pela
juridicidade. pela constitucionalidade e pela legalidade da
proposição. Agora, esta Comissão passa a analisá-la quanto
ao mérito, consoante o disposto no art. 103. 1, do Regimento
Interno.
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Fundamentação
Dando continuidade ao processa de racionalização da máquina
administrativa do Estada, que é a meta prioritaria do
Governo do Estado, a Chefe do Poder Executivo pretende
modificar a estrutura orgânica da Secretaria de Estada de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Ao ensejo, é importante mencionar que as secretarias de
Estado não são pessoas juridicas, mas órgãos públicos
integrantes da administração centralizada do Poder Executivo
e sujeitas a uma relação de hierarquia com o Governador do
Estado. E esta autoridade que exerce controle administrativo
irrestrito sobre as atividades desempenhadas por tais
órgãos, cujas atribuições institucionais devem ser
estabelecidas em lei.
O objetivo primordial do Estado é a promoção do bem comum,
a satisfação das necessidades coletivas, e, para se atingir
esse desiderato, torna-se indispensável a modernização do
aparelho burocrático, mediante a extinção de órgãos e cargos
desnecessários e a busca de maior eficiência no serviço
executado. A doutrina dominante reconhece os requisitas do
serviço público, entre os quais se destacam os principios da
permanência e da eficiência. O primeiro veda a interrupção
ou para isação do trabalho, e o segundo exige serviço atual
e moderno.
Para proporcionar serviços mais adequados aos

administrados, o Poder Executivo, principal responsável pela
prestação de serviços públicos, tem o poder e o dever de
modificar sua estrutura organizacional. Faz parte da atuação
estatal a preocupação com os gastos que recaem sobre o
erário e com a forma de prestação dos serviços públicos.
Para tanto, deve o Estado promover as medidas cabiveis a fim
de se aprimorar a qualidade do trabalho e se reduzirem as
despesas.
Parece-nos que a proposição em tela é cornpativel com essas
premissas, pois reduz o número de órgãos da mencionada
Secretaria, transforma um cargo de Diretor II em Assessor-
Chefe e extingue 38 cargos de provimento em comissão,
visando a uma maior eficiência na execução das tarefas
daquela Pasta. Além disso, a proposta do Executivo transfere
a competência da Superintendência de Abastecimento para as
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASA-,
entidade da administração indireta vinculada á Secretaria em
questão. A medida é coerente com a natureza da atividade
exercida pela mencionada empresa.
Dessa forma, não há como deixar de destacar o caráter de

oportunidade e conveniência do projeto, que suprime cargos e
órgãos desnecessários, a bem do interesse público.

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

Lei ng 762/96
Sala das Comissões, 8 de maio de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Ajalmar Silva - Elbe Brandão.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nQ
762/96 dispõe sobre alteração na estrutura orgânica da
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e sobre a extinção e a transformação de
cargos-
Por solicitação do Executivo, o projeto tramita nesta Casa
em regime de urgência e está sendo apreciado em reunião
conjunta de comissões.
Distribuído às comissões competentes, a de Constituição e
Justiça opinou por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade. Quanto ao mérito, a Comissão de Administração
Pública também se manifestou favoravelmente. Nos termos
regimentais, vem agora o projeto a esta Comissão para ser
objeto de parecer quanto aos aspectos econômicos e
financeiros.

Fundamentação
No demonstrativo da despesa realizada por função pelo
Estado de Minas Gerais, no último triénio, a função
agricultura foi objeto de gasto nos seguintes montantes:
Para o exercício de 1996 estão fixadas na Lei no 12.041, de
1995, despesas funcionais da ordem de R$175.000.000,00,
correspondentes a 1,55% das despesas totais fixadas na
referida lei. Isso representa um aumento nominal de 54% em
relação a 1995, ano em que a área plantada em Minas reduziu-
se em 14,85%. Esse nível substancialmente maior de
aplicações no setor ainda não está condizente com a
importância do setor agropecuário no cenário da economia
mineira.
Frente à escassez de recursos, resta ao Executivo o desafio
de racionalizar a administração e reduzir despesas,
eliminando níveis hierárquicos na administração superior.
Assim, poderá priorizar as atividades-fim da Secretaria e de
seus órgãos vinculados.
Pelo critério da despesa liquida por setor, em 1995, os
gastos com pessoal representaram 70% do somatório das
aplicações pessoal/custeio/capital. De fato, a administração
pública brasileira carece estruturalmente de profunda
racionalização, desde a implantação dos mais simples
princípios da organização e métodos até a modernização
propiciada pela informática avançada.
Quanto ao aspecto financeiro, a aprovação da proposição
implica redução de despesas mensais com pessoal da ordem de
R$13.701,49, por intermédio da extinção de 37 cargos de
provimento em comissão, conforme ilustrado no quadro que se
segue.
Não existem, portanto, impedimentos de natureza

orçamentária à aprovação do Projeto de Lei nQ 762/96.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
762/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 14 de maio de 1996-
Geraldo Santanna, Presidente - Alencar da Silveira Júnior,
relator - Jairo Ataide - Miguel Martini - Geraldo Rezende.
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* - O quadro mencionado foi publicado na edição do Diário
do Legislativo de 18/6/96.

PARECER PARA O Zg TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
No 10/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Gilmar Machado, o projeto de lei em
pauta altera dispositivo do Estatuto dos Funcionários
Públicos - Lei Complementar nQ 869, de 5/7/52.
Em virtude de requerimento do próprio autor do projeto, a
este foi anexado o Projeto de Lei Complementar ng 7/95, de
autoria do Deputado Leonidio Bouças, por tratar de matéria
semelhante, nos ternos do art. 179 do Regimento Interno.
Além disso, saliente-se que a proposição em apreço,
inicialmente recebida como Projeto de Lei nQ 447/95, foi
transformada em projeto de lei complementar por força de
despacho do lQ-Secretário, motivado por requerimento do
Deputado Anivaldo Coelho, com base no art. 65, 2Q, III. da
Carta mineira.
Aprovado no lQ turno na forma do Substitutivo nQ 1, da

Comissão de Administração Pública, retorna o projeto a esta
Comissão para receber parecer para o 2Q turno, cabendo-nos,
elaborar a redação do vencido, que segue anexa e é parte
deste parecer.

Fundamentação
O dispositivo que se pretende alterar trata dos casos de

aposentadoria por invalidez permanente decorrente de doença
grave, contagiosa ou incurável.
A proposição, em seu texto original, tem por objetivo

acrescentar ao referido dispositivo os casos de lesão por
esforços repetitivos - LER -, da sindrome de
imunodeficiéncia adquirida - AIDS - e da doença de Addison,
bem como substituir a expressão "lepra" por "hanseniase",
por ser esta mais adequada.
Visando a compatibilizar os textos da proposição em exame e
do projeto anexado, bem como a aprimorá-la julgamos
necessária a inclusão de algumas doenças que incapacitam o
funcionário a exercer sua função.
Substituímos a expressão 'doença de Addison" por
"nefropatia grave", por ser esta mais abrangente, e
retiramos a expressão "lesão por esforços repetitivos - LER

por se tratar de doença profissional já compreendida na
alínea "d' do art. 108 da Lei Complementar ng 869.
Achamos conveniente, ainda, alterar o SQ do referido art.
108 para introduzir ali a expressão "caráter incapacitante e
irreversivel da invalidez'.
Tais alterações. justificam a apresentação do Substitutivo

nQ 2. que propomos na conclusão deste parecer.
Trata-se de matéria necessária e justa, uma vez que por

ocasião da elaboração do Esta:uto dos Funcionários Públicos,
há 43 anos, não eram conhec.as algumas doenças que podem
incapacitar irreversivelmente o servidor para o exercício da
função pública.
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Ademais, a inclusão dessas doenças não implica
necessariamente o aumento de despesas, uma vez que os
funcionários por elas acometidos gozariam de licença para
tratamento de saúde por período de até 720 dias. A partir
dai, para contornar o problema, o Estado tem concedido a
aposentadoria, utilizando-se como justificativa a combinação
dos arts. 170 e 174 do Estatuto, que transcrevemos a seguir:
"Art. 170 - Quando licenciado para tratamento de saúde,

acidente no serviço de suas atribuições, ou doença
profissional, o funcionário receberá integralmente o
vencimento ou a remuneração e demais vantagens.

Art. 174 - A licença será convertida em aposentadoria, na
forma do art. 165, e antes do prazo nele estabelecido,
quando assim opinar a junta médica, por considerar
definitiva, para o serviço público em geral, a invalidez do
funcionário.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei Complementar ng 10/95 na forma do Substitutivo ng 2, a
seguir redigido.

SUBSTITUTIVO No 2
Altera a alínea "e", bem como o Sg do art. 108 da Lei
Complementar nQ 869, de 5 de julho de 1952.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - A alínea "e" e o f 5g do art. 108 da Lei ng 869,
de 5 de julho de 1952. que dispõe sobre o Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 108 - .............

e - quando acometido de tuberculose ativa, alienação
mental, neoplasia maligna, cegueira, cardiopatia
descompensada, hanseniase, leucemia, pênfigo foliáceo,
paralisia, síndrome de imunodeficiência adquirida - AIDS -,
nefropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson,
espondi.loartrose anquilosante, mal de Paget, hepatopatia
grave, ou outras doenças que incapacitem para o exercício da
função pública.

s - A aposentadoria a que se referem as letras "c", "d"
e "e" somente será concedida Quando for verificado o caráter
incapacitante e irreversível da invalidez, não estando o
funcionário em condições de reassumir o exercício do cargo,
depois de haver gozado licença para tratamento de saúde pelo
prazo máximo admitido neste Estatuto.".
Art. 2g - Esta lei complementar entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1996.
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa, relator -
José Maria Barros - Romeu Queiroz - Marcelo Gonçalves.

Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 10/95
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Altera a alínea "e" do art. 108 da Lei Complementar flQ 869.
de 5 de julho de 1952.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - A alínea "e do art. 108 da Lei ng 869, de 5 de

julho de 1952, Que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 108 - ....................................

e - quando acometido de tuberculose ativa, alienação
mental, neoplasia maligna, cegueira, cardiopatia
descompensada, hanseniase, leucemia, pênfigo foliãcio ou
paralisia, lesão por esforços repetitivos - LER -, sindrome
de imunodeficiência adquirida - AIDS -, doença de Addison e
outras doenças, desde que incapacitem para o exercício da
função pública."
Art. 2g - Esta lei complementar entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3p - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 47/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto de lei em
análise dispõe sobre os Conselhos do Estado de Minas Gerais
previstos na Constituição Estadual.
O projeto foi aprovado no lg turno com as Emendas ns 1, na
forma da Subemenda ng 1, e 2. Agora, volta a matéria a esta
Comissão, a fim de ser examinada no 2g turno. Apresentamos
em anexo a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição em tela tem por escopo incluir um
representante do Poder Legislativo nos conselhos previstos
na Carta mineira, quais sejam: Conselho de Defesa Social;
Conselho de Desenvolvimento Económico e Social; Conselho
Estadual de Comunicação Social; Conselho Estadual de Defesa
dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Portador de
Deficiência e do Idoso; Conselho Estadual de Educação;
Conselho Estadual de Saneamento Básico; Conselho Estadual de
Transporte; e outros criados por lei.
Tais órgãos colegiados estão, porém, subordinados ao
Executivo e são órgãos de consulta do Governador, tendo a
finalidade de assessorá-lo na coordenação e na supervisão
das atividades da administração direta.
Dessa forma, a norma prevista no projeto em comento fere o
principio da independência e harmonia entre os Poderes, na
medida em que prevê a interferência deste Poder na
composição e na escolha dos membros desses órgãos de
assessoramento, tarefa esta que cabe unicamente ao
Executivo.

Conclusão
Em face do exposto, ooinamos pela rejeição do Projeto de
Lei no 47/95 no 2Q turno.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1996.
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Geraldo Rezende. Presidente e relator - Romeu Queiroz -
Alencar da Silveira Júnior - Sebastião Costa - Marcelo
Gonça 1 ves -

Redação do Vencido no 19 Turno
PROJETO DE LEI No 47195

Dispõe sobre os Conselhos em Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Os Conselhos do Estado de Minas Gerais previstos
na Constituição Estadual, os criados em lei e os demais,
conforme legislação especifica, terão em seus quadros pelo
menos 1 (um) representante do Poder Legislativo.

lQ - O representante de q ue trata o "caput" deste artigo
será o Presidente de comissão temática, ou outro membro
daquela comissão por ela indicado.

2Q - Entre os conselhos a que se refere o "caput" deste
artigo, não se incluem os conselhos de administração e os
conselhos fiscais das empresas públicas estaduais ou
daquelas em que o Estado detenha a maioria acionária.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O Zo TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 270/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em
análise tem por objetivo instituir a Campanha Estadual de
Prevenção da AIOS e das Doenças Sexualmente Transmissíveis.
Aprovada no 1Q turno com as Emendas nos 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, 2 a 4, da Comissão de Saúde e Ação
Social, e 5 na forma da Subemenda nQ 1, retorna a matéria a
esta Comissão para receber parecer para o 2Q turno, cabendo-
nos, ainda, elaborar a redação do vencido, que segue anexa e
é parte deste parecer. -

Fundamentação
Conforme esta Comissão já se manifestou na discussão da
matéria no lg turno, o projeto de lei em análise não
encontra óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário à
sua aprovação.
As ações dar-se-ao no âmbito do Sistema único de Saúde -
SUS - e das secretarias que integram a comissão a que se
refere o art. 4Q do projeto, e as fontes de recursos estão
relacionadas em seu art. 7Q.
No caso da AIDS, ainda incurável o esclarecimento da
população, visando à conscientização para a prevenção, é o
único meio de preservar a vida e evitar os altos custos de
tratamento dos doentes, sob a responsabilidade do Estado.

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

nQ 270/95. no 2Q turno, na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1996.
Geraldo Rezende, Presidente - José Maria Barros, relator -
Sebastião Costa - Romeu Queiroz - Alencar da Silveira
Júnior.
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Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI Np 270/95

Institui a Campanha Estadual de Prevenção da Sindrome de
Imunodeficiéncia Adquirida - AIOS - e das Demais Doenças
Sexualmente Transmissiveis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 19 - Fica instituída a Campanha Estadual de Prevenção
da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS - e das
Demais Doenças Sexualmente Transmissíveis, a ser veiculada
nos estabelecimentos públicos de ensino e de saúde, nas
repartições públicas, nas penitenciárias e em outros locais
a critério das autoridades sanitárias competentes.
Parágrafo único - A campanha de que trata esta lei será

desenvolvida prioritariamente nas regiões ou nas localidades
consideradas de maior risco.
Art. 29 - A campanha de que trata o art. 19 abordará os
seguintes conteúdos referentes à AIOS e às demais doenças
sexualmente transmissíveis:
1 - sinais e sintomas;
II - agente causador;
III - formas de transmissão;
IV - medidas de prevenção;
V - aspectos históricos, sociais, culturais e legais.
Parágrafo único - O desenvolvimento dos conteúdos

enumerados neste artigo será orientado de forma a combater a
discriminação ao portador do virus da AIDS.
Art. 39 - Constituem atividades da Campanha Estadual:

- promoção de palestras e debates;
II - divulgação educativa pela imprensa;
III - divulgação educativa por meio da utilização das

contracapas de livros didáticos indicados para alunos do 19
e 29 graus;
IV - confecção e distribuição de impressos relacionados com

o objetivo da campanha;
V - exibição de filmes, debates e depoimentos;
VI - estimulo ao uso de preservativos e materiais

descartáveis indispensáveis à prevenção;
VII - orientação às famílias de pessoas contaminadas;
VIII - orientação às mães gestantes portadoras do vírus da
AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis-
Art. 49 - Será criada comissão multidisciplinar de
trabalho, com a atribuição de definir os parâmetros para
implementação das medidas definidas nesta lei.
Parágrafo único - A comissão a que se refere o 'caput"

deste artigo será constituída por:
- 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Saúde;

II - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da
Educação;
III - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da

Criança e do Adolescente;
IV - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do

Trabalho e Ação Social;
V - 4 (quatro) representantes de entidades que atuam na

prevenção e no tratamento da AIDS e das doenças sexualmente
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transmissiveis, legalmente constituídas e reconhecidas pela
Secretaria de Estado da Saúde.
Art. 5ç - O Estado promoverá, no âmbito de sua competência,
no Sistema único de Saúde - SUS -, o desenvolvimento das
seguintes ações:

- criação de centros de referência nos municípios que
possuem diretorias regionais de saúde, para implementação de
medidas profiláticas e diagnósticas para o controle das
doenças de que trata esta lei;
II - intercâmbio com entidades não governamentais

prestadoras de serviço aos portadores das doenças de que
trata esta lei;
III - acompanhamento e encaminhamento dos familiares dos

portadores do vírus da AIOS aos centros diagnósticos;
IV - encaminhamento das gestantes portadoras do vírus da
AIDS aos serviços de pré-natal e aos hospitais para
assistência ao parto;
V - encaminhamento dos filhos recém-nascidos de mães
portadoras do vírus da AIOS para atendimento especializado.
Art. 6 - Fica estabelecido o dia lQ de dezembro como dia

oficial de prevenção à AIOS no Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único - Neste dia, as repartições públicas
promoverão eventos conscientizadores sobre a AIDS e as
demais doenças sexualmente transmissiveis.
Art. 7Q - As despesas decorrentes da aplicação desta lei
correrão por conta de:

- recursos orçamentários das secretarias que integram a
comissão multidisciplinar de trabalho;
II - transferências de recursos federais destinados a

programas de controle de doenças sexualmente transmissíveis
e a programas específicos para prevenção e tratamento da
AIOS;
III - doações e legados de pessoas físicas e jurídicas,

púbftas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;
- outras fontes.

Art. S - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 120 (cento e vinte) dias contados da data de sua
publicação.
Art. 9 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10 - Revogam-Se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI
No 351/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em
análise visa autorizar o Poder Executivo a fazer reverter
imóvel ao patrimônio do Município de Timóteo.
Aprovado o projeto no lQ turno, com a Emenda nQ 1, cabe a
esta Comissão emitir parecer sobre a matéria para O 2g
turno, nos termos regimentais.
Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte
deste parecer, em cumprimento do disposto no art. 196, lg.
do Regimento Interno.
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Fundamentação
A iniciativa vem prover a necessária autorização
legislativa para que o Estado faça reverter imóvel ao
Município de Timôteo A Comissão de Constituição e Justiça
apresentou emenda ao projeto, substituindo a figura da
reversão pela de doação, tendo em vista que o Estado é
detentor do direito real sobre a coisa, conforme atesta a
escritura pública de doação que figura nos autos.
A transferência de domínio do Estado para o município não

acarreta despesas para os cofres públicos nem repercussão na
lei orçamentária, razão pela qual não encontramos ôbce do
ponto de vista financeiro-orçamentário á efetivação desse
ato.
Assim sendo, ratificamos o parecer favorável emitido por
esta Comissão no lg turno. Entretanto, cabe-nos apresentar
emenda ao vencido, para a transcrição fiel das
características do imóvel, conforme consta na referida
escritura.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 351/95 no 2Q turno, com a Emenda ng 1 ao vencido no
l Q turno.

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

Município de Timóteo imóvel de propriedade do Estado,
situado nesse município, na Rua Três do Bairro Alegre,
constituído de terreno com área total de 487,00m2
(quatrocentos e oitenta e sete metros quadrados), denominado
lote 285, confrontando, pela frente, numa extensão de 21,00m
(vinte e um metros), com a Rua Três; pela direita, numa
extensão de 25,18m (vinte e cinco metros e dezoito
centímetros), com os lotes 290 e 10; pela esquerda, numa
extensão de 25,00m (vinte e cinco metros), com o lote 270;
e, pelos fundos, numa extensão de 10,00m (dez metros), com
os lotes 150 e 160. conforme registro R.2.18.061, a fls. 61
do livro 2-BM, e registro R.2.18.062, a fls. 62 do livro 2-
BM, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Coronel
Fabriciano.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1996.
Geraldo Rezende, Presidente e relator - Romeu Queiroz -

José Maria Barros - Sebastião Costa - Marcelo Gonçalves.
Redação do Vencido no Ia Turno

PROJETO DE LEI No 351/95
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de

Timóteo -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Àrt lg - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Timóteo imóvel de propriedade do Estado,
situado nesse município, na Rua Três do Bairro Alegre,
constituído de terreno com área total de 487,00m2
(quatrocentos e oitenta e sete metros quadrados), denominado
lote 285, confrontando, pela frente, numa extensão de 25,18m
(vinte e cinco metros e dezoito centímetros), com os lotes
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290 e 10; pela esquerda, numa extensão de 25,00m (vinte e
cinco metros), com os lotes 150 e 160, conforme o registro
R-1-29.350 do livro 2-DB do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Coronel Fabriciano.
Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo

destina-se á construção de uma escola municipal.
Art. 2Q - O imóvel objeto da presente doação reverterá ao
patrimônio do Estado se, no prazo de 3 (três) anos a contar
da data da publicação desta lei, não lhe for dada a
destinação prevista no parágrafo único do artigo anterior.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4o - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 363/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o Projeto de
Lei ng 363/95 dispõe sobre a doação de imóvel ao Município
de Oliveira, destinado á implantação de uma praça de
esportes.
Aprovadono 1g turno com a Emenda ng 1, retorna agora o
projeto á Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
para, nos termos regimentais, ser objeto de parecer no 2g
turno- Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste
parecer, nos termos do arU 196, l, do Regimento Interno

Fundamentação
Do ponto de vista orçamentário, não existe óbice à

aprovação da proposição, uma vez que não há repercussões
orçamentárias decorrentes de despesas. Como foi salientado
no lQ turno, a aprovação do projeto de lei visa a dar
destinação útil ao terreno, anteriormente doado pela
Prefeitura ao Executivo estadual, com a finalidade de se
construir ali a 5s1 Companhia do 8g Batalhão da Policia
Militar do Estado de Minas Gerais. No entanto, a Policia
Militar, beneficiária do ato, instalou-se em outra
localidade.

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

no 363/95 no 2g turno, na forma do vencido no 1Q turno.
Sala das Comissões. 16 de maio de 1996.
Geraldo Rezende, Presidente - Alencar da Silveira Júnior,
relator - Romeu Queiroz - Marcelo Gonçalves - Sebastião
Costa - José Bonifácio - Gilmar Machado.

Redação Co Vencido no 19 Turno
PROJETO DE LEI Np 363/95

Autoriza o Poder Executivo a reverter imóvel ao Município
de Oliveira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica o Poder Executivo autorizado a reverter ao
Município de Oliveira imóvel de propriedade do Estado,
situado naquele município, na Rua José Maria, Bairro Nossa
Senhora Aparecida, constituído de terreno com área total de
1.908m2 (mil novecentos e oito metros quadrados),
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confrontando pela frente, na extensão de 62m (sessenta e
dois metros), com a Rua José Maria; pela direita, na
extensão de 28m (vinte e oito metros), com uma rua sem
denominação; pela esquerda, na extensão de 29m (vinte e nove
metros), com a Rua João Curi; e, pelos fundos, na extensão
de 70m (setenta metros), com a Praça Joaquim Laranjo,
conforme o registro nQ 01-1.811 do livro 2-E, protocolo 1-1,
ng 3.225, a fls. 131, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Oliveira.
Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste

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

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 418/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Arnaldo Penna, o Projeto de Lei mg
418/95 dispõe sobre a transferência de subvenções sociais do
Estado para as caixas escolares das escolas públicas
municipais-
Aprovada no lQ turno na forma do Substitutivo ng 1, retorna

agora a proposição a esta Comissão para que sejam elaborados
o parecer para o 2g turno e a redação do vencido, a qual o
integra.

Fundamentação
E dever desta Comissão zelar pela boa aplicação dos

recursos públicos.
As subvenções sociais constituem importante meio de
aplicação desses recursos, pois possibilitam a melhoria das
condições de vida de segmentos da população, sem que se
tenha de esperar determinado lapso de tempo necessário para
que outras politicas públicas surtam efeito.
A concessão de subvenções encontra-se hoje regulada pela
Lei ng 11.815. de 25/1/95.
O substitutivo que ora examinamos retira duas exigências
hoje necessárias para que as caixas escolares municipais
possam receber subvenções sociais: a inscrição na Secretaria
do Trabalho, estabelecida pela Lei ng 6.141. de 13/9/73, e a
declaração de utilidade pública municipal, estadual ou
federal
Em relação à necessidade de registro na Secretaria do

Trabalho, não entendemos que tal requisito deva ser mantido.
De fato, o elevado número de formalidades torna mais lenta a
concessão de subvenções sociais sem que, muitas vezes, seja
possivel dimensionar exatamente quais os ganhos decorrentes
desses procedimentos.
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No que se refere ao segundo aspecto, entendemos que deva
sua exigência ser também suprimida, uma vez que tais
entidades prestam serviço de indiscutível interesse público.
Ressaltamos que não concordamos com a supressão de
requisitos que sejam relevantes para o controle da aplicação
de recursos públicos. Nossa concordância com a eliminação de
certos requisitos simplesmente reflete nosso entendimento de
que algumas normas retardam a atuação da administração
pública sem garantir maior eficácia no controle de seus
atos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 418/95 no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1996.
Geraldo Rezende. Presidente - José Maria Barros, relator -
Alencar da Silveira Júnior - José Bonifácio - Romeu Queiroz
- Sebastião Costa.

Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI Ilg 418/95

Dispõe sobre a transferência de subvenções sociais do
Estado para as caixas escolares das redes públicas estadual
e municipal de ensino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - A Lei nQ 6.141, de 13 de setembro de 1973, que
dispõe sobre registro de entidades subvencionadas pelo
Estado, não se aplica às caixas escolares das redes públicas
estadual e municipal de ensino.
Art 2 - Ficam as caixas escolares que integram a rede

municipal de ensino dispensadas do cumprimento da exigência
a que se refere o inciso II do art. 2Q da Lei no 11.815, ce
24 de janeiro de 1995, para o recebimento de subvençõee
sociais dos órgãos do Estado
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2p TURNO DO PROJETO DE LEI
No 516/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, a proposição em
pauta autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Divinolândia de Minas o terreno que menciona.
No lQ turno, foi o projeto aprovado na forma do

Substitutivo nQ 1, retornando agora para ser examinado no 2Q
turno e elaborada a redação do vencido, que segue anexa e é
parte deste parecer.

Fundamentação
O Substitutivo nQ 1 define de forma detalhada as

características e confrontações do imóvel objeto da doação,
além de introduzir a cláusula de reversão ao património do
Estado caso não lhe seja dada a destinação prevista na lei
no tempo estipulado.
Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição em

tela não provoca impacto no orçamento estadual.
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Os efeitos que se farão sentir com a referida transação
dizem respeito ao aspecto econômico, pois haverá perda
patrimonial do Estado, implicando a redução de seu ativo
imobilizado. Considere-se, entretanto, que a referida doação
trará benefícios sociais expressivos para a comunidade
divinolandense, pois ali será construida uma praça de
esportes, compensando assim a redução patrimonial do Estado.

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

Lei ng 516/95, no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1996.
Geraldo Rezende, Presidente - Alencar da Silveira Júnior,
relator - José Maria Barros - Romeu Queiroz - Sebastião
Costa.

Redação do Vencido no 1Q Turno
PROJETO DE LEI No 518/95

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel que especifica ao
Município de Divinolândia de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Divinolândia de Minas imóvel de propriedade do
Estado situado naquele município, na Rua Nossa Senhora do
Carmo, denominado Ribeirão do Divino, constituído de terreno
com área de 8.035,00m2 (oito mil e trinta e cinco metros
quadrados), desmembrado da área de 16.310,00m2 (dezesseis
mil trezentos e dez metros quadrados), com os seguintes
limites e confrontações: pela frente, na extensão de 61,13m
(sessenta e um metros e treze centímetros), com a Rua Nossa
Senhora do Carmo; pela direita, na extensão de 198,71m
(cento e noventa e oito metros e setenta e um centímetros),
com terrenos da Prefeitura Municipal; pela esquerda, na
extensão de 219,71m (duzentos e dezenove metros setenta e um
centímetros), com terrenos da Prefeitura Municipal, e, pelos
fundos, na extensão de 92,00m (noventa e dois metros), com
terrenos da Prefeitura Municipal, conforme as escrituras
públicas nQs 10.204 e 10.912 registradas às fls. 78 e 60 dos
livros ns 3-P e 3-0, no Cartório de Registro de Imóveis de
Virginópol is.
Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se

á construção de uma praça de esportes.
Art. 2 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao

patrimônio do Estado se, findo o prazo de 3 (três) anos, não
lhe for dada a destinação prevista no parágrafo único do
artigo anterior.
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua

Publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 532/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarquinio, o projeto de lei em
análise dispõe sobre a divulgação, pelos órgãos oficiais de
comunicação social, de informações sobre cuidados com a



459 ON
saúde e sobre os direitos e as garantias fundamentais do
cidadão.
o projeto foi aprovado no 1Q turno em sua forma original.
Agora, volta a matéria a esta Comissão, a fim de ser
examinada no 2g turno.

Fundamentação
As aplicações em programas de saúde somaram
R$954.000.000.00 em 1995, conforme dados do Balanço Geral da
Administração Direta referentes àquele exercício. Esse valor
representou uma destinação de recursos para a área 3,52
vezes superior à aplicação em investimentos (obras e
instalações) em transporte e sistemas viários.
Deve-se ressaltar, segundo informações da mensagem de
prestação de contas das ações do Governo relativas a 1995,
que atualmente mais de 95% de tudo o que está sendo
realizado em ações de saúde refere-se exclusivamente á
recuperação dos doentes. Esse dado indicativo evidencia a
importância de se promover uma política voltada para a
divulgação de informações sobre cuidados preventivos com a
saúde, a fim de se reduzir o número de internações
hospitalares bem como de se reordenar a estratégia do Estado
para a melhoria de qualidade desse setor.
No que concerne aos direitos e às garantias fundamentais do

cidadão, estes têm uma relação essencial com as finanças
públicas. Os bens públicos estão inteiramente vinculados aos
direitos fundamentais, assim como a manutenção dos serviços
públicos necessários à sua garantia. Dessa forma, é
responsabilidade do Governo divulgar os direitos e as
garantias fundamentais previstos nos textos constitucionais
vigentes.

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

Lei nQ 532/95, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 16 de maio de 1996.
Geraldo Rezende, Presidente e relator - José Maria Barros -
Romeu Queiroz - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No- 573/95

Comissão de Agropecuária e Política Rural
Relatório

O Projeto de Lei rg 573/95, do Deputado José Maria Barros,
objetiva declarar de utilidade pública o Sindicato Rural de
Pirapetinga, com sede no Municipio de Pirapetinga.
Aprovada no lQ turno, em sua forma original, deve a
proposição, agora, ser apreciada no 2g turno de deliberação
conclusiva, em cumprimento das disposições do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Sindicato Rural de Pirapetinga se propõe estudar,
defender e coordenar os interesses dos ruralistas, com a
finalidade de representá-los junto à Confederação Nacional
da Agricultura, além de buscar a união da classe.
Por sua luta em auxilio dessa categoria, merece a
instituição ser declarada de utilidade pública.
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Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 573/95 no 2Q turno, na forma original.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1996.
Olinto Godinho, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
No 773/96

Comissão de Redação
o Projeto de Resolução ng 773/96, de autoria da Mesa da

Assembléia Legislativa, que altera dispositivos da Resolução
no 5.065, de 31/5/90, que contém o Regimento Interno da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, foi
aprovado no 2g turno, com a Emenda nQ 1 ao vencido no lg
turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada-,
nos termos do art. 270, 6 lQ, do Regimento interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo como aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO 11g 773/95*
Altera dispositivos da Resolução ng 5.065, de 31 de maio de
1990, que contém o Regimento Interno da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lQ - O inciso 1 e as alineas "a" e "b' do inciso II do
art. 23 da Resolução nQ 5065, de 31 de maio de 1990, passam
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 23 - ..................................
- PRIMEIRA PARTE - PEQUENO EXPEDIENTE, das 14 horas às

lShiSmin:

II- ..........................................
a) das 15h15min às 161h15min:

b) das l6hlsmin em diante:

Art. 2Q - O lQ do art. 31 da Resolução ng 5.065, de 31 de
maio de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 31 - ....................................
§ lg - 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. 3g - Fica acrescentado ao art. 31 da Resolução ng

5.065, de 31 de maio de 1990, o seguinte § 2g, renumerando-
se o parágrafo seguinte:
"Art 31 - ....................................
§ 2Q - Entre os inscritos, observada a ordem de inscrição,

terá preferência para fazer uso da palavra o Deputado que o
tenha feito há mais tempo na sessão legislativa-".
Art. 4g - Fica suprimido o inciso VI do parágrafo único do

art. 169 da Resolução ng 5-066, de 31 de maio de 1990.
Art. Sg - Fica acrescentado ao art. 170 da Resolução ng

5.065, de 31 de maio de 1990, o seguinte parágrafo único:



Art. 170 -
Parágrafo único - No Pequeno Expediente, o tempo do aparte
não excederá a três minutos.".
Art. fi - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 7 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de maio de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora - José

Maria Barros.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 21 DE MAIO DE 1996

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 17 DE MAIO DE 1996

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

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Paulo Pettersen - Maria José Haueisen - Emano Batista -
Anivaldo Coelho - Bilac Pinto - Dinis Pinheiro - Elbe
Brandão - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - João Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique -
José Maria Barros - Leonidio Bouças - Lula Antônio Zanto -
Marco Rêgis - Olinto Godinho - Raul Lima Neto - Wilson
Trôpia.

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

91h15min, a lista de comparecimento não registra a existência
de número regimentai - A Presidência deixa de abrir a
reunião, por falta de quorum", e convoca os Deputados para
as especiais de segunda-feira, dia 20, às 9 horas e às
14h30min, nos termos do edital de convocação, e para a
ordinária de debates da mesma data, ás 20 horas.

ATA DA 103a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 15 DE MAIO DE 1996

Presidência do Deputado Agostinho Patrús
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a

PARTE (ORDEM DO DIA): Palavras do Sr. Presidente - Discussão
e Votação de Proposições: Discussão, em lo turno, do Projeto
de Lei flQ 761/96; apresentação da Emenda nQ 1; encerramento
da discussão; encaminhamento do projeto com a emenda à
Comissão de Administração Pública - Discussão, em lQ turno,
do Projeto de Lei nQ 762/96; apresentação da Emenda nQ 1;
encerramento da discussão; encaminhamento do projeto com a
emenda à Comissão de Administração Pública - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados: -
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio
- Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - António Andrade -
Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos
Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro : Dilzon Meio -
Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe
Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto
- Hely Tarquinio - Irani Barbosa - Ivo José - Jairo Ataide -
João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas -
Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto -
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Marcelo Cecé - Marco Régis - Maria Olivia - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa - Sebastião Helvêcio
- Simão Pedro Toledo - Wilson Trôpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - 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, a Sra. 2-Secretária, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior. -

ia PARTE
Ata

- A Deputada Maria José Haueisen, 21-Secretária, procede á
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
o Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 Parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
da reunião os Projetos de Lei ns 733 e 745/96, em virtude
de sua apreciação na reunião extraordinária realizada hoje
pela manhã, e os Projetos de Lei ns 647 e 729/96, por não
preencherem os pressupostos regimentais para sua apreciação.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 1Q turno, do Projeto de
Lei nQ 761/96, do Governador do Estado, que altera a
estrutura orgânica da Secretaria de Estado de Ciência e
Tecnologia, extingue cargos e dá outras providências. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. As Comissões de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira opinam por sua aprovação. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
- Vem à Mesa:

EMENDA No 1 AO PROJETO DE LEI No 761/95
Acrescente-se ao art. 3Q o seguinte parágrafo único:
"Art. 3- ...................................
Parágrafo único - No cumprimento das metas do PMDI serão
priorizadas as incubadoras de empresas e as tecnãpoles -
Sala das Reuniões, de maio de 1996.
Gilmar Machado
Justificação: Uma das melhores experiências em termos de

expansão científica e tecnológica tem sido a criação das
"tecnópoles" em algumas regiões do Estado, que têm
possibilitado o surgimento de projetos conjuntos para
expansão de produtos tecnológicos.
No que diz respeito às 'incubadoras", é uma experiência
importante de parceria (setor público e universidade, setor
privado e empresas) para o desenvolvimento de inovações no
campo científico-tecnológico-
0 Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foi apresentada a Emenda nQ 1, do Deputado Gilmar



Machado. A Presidência, nos termos do 2Q do art. 195 do
Regimento Interno, vai devolver o projeto e a emenda a
Comissão de Administração Pública, para receberem parecer.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 762/96, do
Governador do Estado, que altera a estrutura orgânica da
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, extingue cargos e dá outras providências. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. As Comissões de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
- Vem à Mesa:

EMENDA No 1 AO PROJETO DE LEI No 762196
Suprima-se o art. 3Q.
Sala das Reuniões, de maio de 1996.
Gilmar Machado
Justificação: O artigo cuja supressão ora se propõe trata
da transferência da competência executiva relativa ao
abastecimento para o CEASA. Dada a relevância dessa
atribuição e com a possível privatização daquela entidade,
entendemos que a discussão deva ser feita em conjunto, e não
da forma como se propõe, sem qualquer justificação.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da

discussão, foi apresentada a Emenda no 1, do Deputado Gilmar
Machado. Esta Presidência, nos termos do 6 2Q do art. 195 do
Regimento Interno, vai devolver o projeto e a emenda á
Comissão de Administração Pública, para receberem parecer.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
a extraordinária de amanhã, dia 16, às 9 horas, nos termos
do edital de convocação, e para a ordinária deliberativa,
também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia quatorze de
dezembro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Alberto Pinto Coelho,
Geraldo Nascimento, Ailton Vilela e Raul Lima Neto, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Ailton Vilela que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Encerrada a 1 Parte dos
trabalhos, passa-se á Ia Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de proposições da Comissão, O Deputado
Alberto Pinto coelho apresenta requerimento em que solicita
seja patrocinado por esta Comissão um amplo debate sobre o
lixo produzido nas cidades de Minas Gerais, com a
participação de estudiosos dos órgãos de pesquisa do Estado,
e de universidades e de entidades e profissionais que
trabalham nessa atividade. Logo após, o Deputado Alberto



Pinto Coelho passa a Presidência ao Deputado Ailton Vilela,
que submete o requerimento a votação, sendo ele aprovado. Em
seguida, esse parlamentar retorna a Presidência ao Deputado
Alberto Pinto Coelho. Com a palavra, o Deputado Raul Lima
Neto apresenta requerimento em que solicita sejam convidados
o Presidente e um técnico da COPASA-MG para discorrerem
sobre o tratamento de água e sobre os esgotos que deságuam
nos rios. Colocado em votação, é o requerimento aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece_a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1996.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Ailton Viela - Raul Lima

Neto.
ATA DA la REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SAUDE E AÇÃO
SOCIAL E DE DEFESA DO CONSUMIDOR
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia sete de
março de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Marco Régis,
Jorge Eduardo de Oliveira, Luiz Antônio Zanto, Jorge Hannas,
João Batista de Oliveira e Antônio Roberto, membros da
Comissão de Saúde e Ação Social; Marcos Helênio, Antônio
Andrade, Carlos Pimenta e Luiz Antônio Zanto, membros da
Comissão de Defesa do Consumidor. Está presente, também, o
Deputado Marcelo Gonçalves. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Marcos Helénio, declara abertos os
trabalhos e informa aos Deputados que a reunião se destina a
ouvir os Srs. Lincoln Marcelo Freire, Manuel Mauricio
Gonçalves, Reinaldo Guimarães e Danilo Santana, Presidentes,
respectivamente, da Associação Médica de Minas Gerais, do
Conselho Regional de Medicina, da Comissão Estadual de
Honorários Médicos e da Associação Brasileira dos
Consumidores; Mauricio Rezende Leão, Diretor Adjunto da
Defesa do Exercicio Profissional, e Antônio Joaquim
Fernandes Neto, da Promotoria de Justiça de Defesa do
Consumidor, que discutirão questões relativas aos planos de
saúde, aos direitos dos usuários, ás obrigações das empresas
e aos casos de negligência médica. A Presidência registra o
comparecimento dos convidados, dos Deputados e dos Srs.
Jorge Ailton Moreira, Andréia de Souza e Sandra Cristina
Lucinda. O Presidente esclarece que não há ata a ser lida
por se tratar da primeira reunião conjunta das Comissões. Em
seguida, a Presidência concede a palavra aos Deputados Marco
Régis, Antônio Andrade e João Batista de Oliveira, para que
expliquem o objetivo da reunião. Após, o Presidente passa a
palavra aos convidados para que façam as suas explanações.
Abrem-se os debates entre Deputados e convidados, conforme
consta nas notas taquigráficas. Nesta oportunidade, o
Deputado Antônio Andrade assume a Presidência e submete à
votação requerimentos do Deputado Marcos Helênio nos quais
solicita sejam ouvidos na Comissão de Defesa do Consumidor
os representantes da empresa Multicanal , que comercializa os
serviços de TV a cabo, do Movimento das Donas-de-Casa de
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Minas Gerais e do PROCON-BH, para prestarem esclarecimentos
acerca dos novos planos implementados pela mencionada firma;
e seja formalizado apelo ao Presidente da Comissão de Defesa
do Consumidor da Câmara Federal a fim de que intervenha
quanto à tramitação do projeto de lei que regulamenta as
atividades dos planos e seguros de saúde, visando à defesa
dos interesses dos consumidores. Esses requerimentos são
aprovados com votos favoráveis dos membros presentes da
Comissão de Defesa do Consumidor, O Deputado Marcos Helénio
reassume a Presidência e submete a votação o requerimento do
Deputado Hely Tarquinio em que solicita sejam ouvidos
representantes do Conselho Regional de Medicina, da Ciência
Psiquiátrica e da Superintendência-Geral da FHEMJG, que irão
discutir as medidas de tratamento, de reabilitação e de
reinserção social da pessoa portadora de transtorno mental.
O requerimento é aprovado com votos favoráveis dos membros
presentes da Comissão de Saúde e Ação Social. Logo após, o
Presidente, os convidados e os Deputados tecem as
considerações finais sobre o assunto em tela. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece o
comparecimento dos convidados e dos Deputados, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1996.
Marcos Helênio, Presidente - Antônio Andrade - Olinto
Godinho - Marco Régis - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas -
ATA DA 9a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As nove horas e quinze minutos do dia vinte e cinco de abril
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Jairo
Ataide, Elbe Brandão e Antônio Roberto (substituindo este ao
Deputado Bonifácio Mourão, por indicação da Liderança do
PMDB), membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ajalmar Silva, declara
abertos os trabalhos, informa que a finalidade da reunião é
apreciar a matéria constante na pauta e solicita ao Deputado
Arnaldo Penna que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes A seguir, passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. Ato continuo, o Deputado
Arnaldo Penna procede à leitura do Parecer para o 2Q Turno
do Projeto de Lei Complementar nQ 15/95, mediante o qual
conclui pela aprovação do projeto. Colocado em discussão e
votação, é o parecer aprovado. A seguir, o Deputado Ajalmar
Silva passa a direção dos trabalhos ao Deputado Arnaldo
Penna, para que possa ser apreciado o parecer sobre emendas
de sua autoria ao Substitutivo ng 1 ao Projeto de Lei n
391/95. Na ausência do relator anteriormente designado, a
proposição é redistribuida à Deputada Elbe Brandão, que faz
a leitura do Parecer sobre as Emendas ngs 1 a 4,
apresentadas em Plenário, ao Substitutivo no 1 ao Projeto de
Lei no 391/95, mediante o qual conclui pela rejeição das
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Emendas ngs 1 e 3, pela aprovação das Emendas ngs 2 e 4 e
pela apresentação das Emendas ngs 5 e 6 ao Substitutivo ng
1. Colocado em discussão o parecer, faz uso da palavra o
Deputado Ajalmar Silva. A seguir, o Presidente suspende a
reunião. As 10 horas, são reabertos os trabalhos, e o
Presidente, Deputado Arnaldo Penna, registra a presença do
Deputado Bonifácio Mourão. Ato continuo, encerra-se a
discussão do Parecer sobre as Emendas nos 1 a 4 ao
Substitutivo ng 1 ao Projeto de Lei 391/95. Colocado em
votação, é o parecer aprovado. O Deputado Arnaldo Penna
retorna a direção dos trabalhos ao Deputado Ajalmar Silva.
Cumprida a finalidade da reunião, o P-esidente agradece o
comparecimento dos parlamentares, con::a os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinaria, determina a
lavraturada ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 15 de maio de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna - Bonifácio

Mourão - Clêuber Carneiro - Almir Cardoso.
ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA
E POLÍTICA RURAL
As quatorze horas e dez minutos do dia trinta de abril de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Paulo Piau, Arnaldo Canarinho e
Carlos Pimenta, membros da referida Comissão. Havendo número
regimental e estando presente também o Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira, o Presidente, Deputado Paulo Piau,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Arnaldo
Canarinho que proceda á leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência esclarece que a reunião tem por finalidade
apreciar a pauta. Passando-se à 2 Parte da reunião, o
Deputado Carlos Pimenta encaminha à Mesa requerimento de sua
autoria, no qual requer seja formada uma comissão especial
para discutir o papel da SUDENE em Minas Gerais, enfatizando
a participação dos pequenos e microempresários urbanos e
rurais, com o Superintendente desse órgão, Gen. Hilton
Moreira Rodrigues. Submetido a votação, é aprovado o
requerimento. O Presidente procede à leitura de requerimento
do Deputado Sebastião Costa, em que solicita seja promovido
ciclo de estudos com representantes do Ministério da
Agricultura, do Departamento Nacional de Agua e Esgoto -
DNAE -. da Secretaria da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, da RURALMINAS, da CDPASA-MG, e de órgãos
afins sobre o aproveitamento das águas pluviais. Colocado em
votação, é aprovado o requerimento. O Deputado Paulo Piau
passa a Presidência ao Deputado Arnaldo Canarinho e
apresenta requerimento em que solicita sejam convidados o
Delegado Regional do Trabalho em Minas Gerais, Sr. Jorge
Machado, e representantes da Secretaria do Trabalho e Ação
Social - SETAS -, da FAEMG, da FETAEMG e da FEAM para
debaterem com os membros da Comissão a fiscalização em
propriedades rurais no Estado. Submetido a votação, é
aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos parlamentares,
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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 maio de 1996.
Paulo Piau, Presidente - Ajalmar Silva - Elbe Brandão -

Olinto Godinho - Dilzon Melo - João Batista de Oliveira.
ATA DA Ga 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 005 MUNICiPIOS DE CONTAGEM, CONGONHAS E VARGINHA,
REFERENTES AO PERÍODO DE 1992 A 1995
Às dezesseis horas e dez minutos do dia oito de maio de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Rezende, Arnaldo Penna,
Alberto Pinto Coelho, Carlos Pimenta, Gilmar Machado e Ivair
Nogueira, membros da Comissão supracitada. Encontra-se
presente também o Deputado Anivaldo Coelho. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Rezende, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Ivair Nogueira
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência faz a leitura do Oficio ng 267/96, enviado pela
Secretaria da Receita Federal, esclarecendo que a
documentação solicitada àquele órgão não poderá ser enviada,
uma vez que o fornecimento de informações relativas a
contribuintes é vedado aos agentes da Fazenda Pública, sob
pena de o infrator responder criminalmente. Somente as
comissões parlamentares de inquérito em nível federal - da
Câmara dos Deputados ou do Senado - têm amparo legal para
solicitar tais documentos. A Presidência determina que a
correspondência seja encaminhada á Presidência da Casa para
que, por meio da Procuradoria, forneça instrução técnica a
esta Comissão. Faz também a leitura de correspondência
encaminhada à Comissão pelo Sr. Milton Tavares Campos e
informa que, atendendo ao Oficio ng 462/96, da Secretaria-
Geral da Mesa, foi recebida a resposta do Município de
Contagem. Encontra-se sobre a mesa requerimento do Sr.
Aloisio Hugo Guimarães, reiterando seu pedido de
fornecimento de cópia das notas taquigràficas dos
depoimentos prestados até a presente data a esta Comissão. A
Presidência defere o requerimento e solicita à assessoria
que, após o depoimento da testemunha, passe às suas mãos a
documentação solicitada. O Presidente esclarece que a
finalidade desta reunião é ouvir o depoimento do Sr. Aloisio
Hugo Guimarães, Diretor da Empresa HG Consultoria Ltda. e o
convida a tomar assento à mesa dos trabalhos. O depoente
indaga se o seu advogado, o Sr. Josué Irffi Júnior, poderá
acompanhá-lo durante a reunião. A Presidência defere o
pedido, informando que o advogado pode permanecer junto ao
seu cliente, porém sem se manifestar, O Presidente dá alguns
esclarecimentos às pessoas presentes quanto à legislação
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referente às comissões parlamentares de inquérito e quanto
ao desenvolvimento dos trabalhos e, em seguida, passa a
palavra ao depoente para que se qualifique e preste os
esclarecimentos iniciais sobre as questões de seu
conhecimento. Na fase dos questionamentos, fazem perguntas à
testemunha os Deputados Carlos Pimenta, Gilmar Machado,
Arnaldo Penna e Alberto Pinto Coelho, conforme consta nas
notas taquigràficas. A Presidência recebe do depoente ampla
documentação e determina que esta seja anexada aos autos.
Encerrado o depoimento, a Presidência agradece a colaboração
do Sr. Aloisio Hugo Guimarães e passa á fase de apresentação
de proposições. O Deputado Gilmar Machado apresenta
requerimentos mediante os quais solicita aos
Superintendentes Regionais do Banco Central e da Receita
Federal, respectivamente, a quebra do sigilo bancário e
fiscal das empresas Tema Consultoria Econômica e Financeira
Ltda. , HG Consultoria Ltda. e AÀM - Assessoria à
Administração Municipal Ltda. Requer também seja solicitado
aos Srs. Marcos Letayf Macedo, Aloisio Hugo Guimarães e
Milton Tavares Campos a remessa a esta Comissão de una
declaração completa de seus bens. O Presidente despacha os
três requerimentos à Presidência da Casa para que, por meio
da Procuradoria, forneça instrução técnica para subsidiar as
decisões da Comissão. São apresentados ainda mais dois
requerimentos do Deputado Gilmar Machado mediante os quais
solicita que sejam intimados a depor nesta Comissão os Srs.
Milton Tavares Campos, Diretor da Empresa 4AM - Assessoria à
Administração Municipal Ltda.; Guálter Monteiro, Angelo
Eduardo Pignataro e Edson Moncossi, respectivamente,
Prefeito, Secretário da Fazenda e Secretário de Planejamento
do Município de Congonhas; um requerimento do Deputado
Arnaldo Penna mediante o qual solicita à repartição
fazendária competente a remessa a esta Comissão da cópia das
declarações do VAF das empresas FIAT e PETROBRAS,
localizadas em Betim, relativas aos anos de 1993 a 1995; e
um requerimento do Deputado Carlos Pimenta mediante o qual
solicita ao Secretário de Estado da Fazenda que informe as
providências adotadas por aquele órgão em função das
irregularidades apuradas e notificadas pelo Sr. Aloisio Hugo
Guimarães na apuração do VAF do período de 1990 a 1994.
Colocados em votação, cada um por sua vez, ficam os
requerimentos aprovados. E necessário registrar o voto
contrário do Deputado Arnaldo Penna quanto á intimação do
Sr. Milton Tavares Campos. Cumprida a finalidade da reunião.
a Presidência agradece o comparecimento dos parlamentares.
do depoente dos e demais participantes, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 15 de maio de 1996.
Geraldo Rezende, Presidente - Gilmar Machado - ivair
Nogueira - Carlos Pimenta - Alberto Pinto Coelho - Arnaldo
Penna.
ATA DA 27a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA



470

Às nove horas e trinta minutos do dia nove de maio de mil
novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados Miguel Martini, Geraldo Rezende, Marcos Helênio
e Simão Pedro Toledo (substituindo este ao Deputado Romeu
Oueiroz, por indicação da Bancada do PSDB), membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Miguel Martini, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Marcos Helênio que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. Prosseguindo, acusa o
recebimento do Oficio nQ 468/96, do Tribunal de Contas do
Estado. Na fase de discussão e votação de proposições da
Comissão, o Deputado Miguel Martini apresenta requerimento
em que solicita o custeio dos boletins informativos
referentes ao Demonstrativo da Execução Orçamentária do
Estado de Minas Gerais, nos termos da Deliberação da Mesa n
1311, de 17/4/96. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado por unanimidade. Em seguida, o Presidente
redistribui o Projeto de Lei ng 725/96 e o Requerimento no
1.251/96 ao Deputado Simão Pedro Toledo. Encerrada a 1
Parte da reunião, passa-se á 2 Fase da Ordem do Dia. Com  a
palavra, o Deputado Geraldo Rezende, relator do Projeto de
Lei flQ 47/95, solicita prazo regimental para emitir seu
parecer, e seu pedido é deferido pelo Presidente. Submetidos
a discussão e votação, são aprovados os pareceres que
concluem pela aprovação, no 2g turno, dos Projetos de Lei
ns 1.041/92, este na forma do vencido no 1Q turno (relator:
Deputado Geraldo Rezende), e 263/95, este com as Emendas ns
1 e 2 (relator: Deputado Marcos Helênio). Continuando, são
submetidos a discussão e votação e aprovados os pareceres
que concluem pela rejeição, no 1Q turno, do Projeto de Lei
nQ 65/95 (relator: Deputado Romeu Queiroz) e pela aprovação.
no 1Q turno, dos Projetos de Lei ns 571/95, este na forma
do Substitutivo nQ 1, com as Emendas flQ5 1 a 6 (relator:
Deputado Marcos Helênio), e 725/96, este com a Emenda nQ 1
(relator: Deputado Simão Pedro Toledo). Na fase de discussão
do Projeto de Lei nQ 571/96, o De putado Geraldo Rezende tece
importantes considerações sobre o parecer do relator,
Deputado Marcos Helênio, ressaltando a importância do
fortalecimento da Defensoria Pública no Estado e enfatizando
a necessidade de que a justiça seja um direito de todo
cidadão e não um privilégioda elite. Logo após, o
Presidente passa à discussão e à votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. E aprovado
o Requerimento ng 1.251/96 (relator: Simão Pedro Toledo).
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 maio de 1996.
Geraldo Rezende, Presidente - Romeu Queiroz - Sebastião
Costa - Marcelo Gonçalves - José Bonifácio - José Maria
Barros - Alencar da Silveira Júnior.
ATA DA lia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
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Às quatorze horas e trinta e cinco minutos do dia quatorze
de maio de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Paulo Schettino, Elbe
Brandão e José Maria Sarros, membros da citada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo
Schettino, declara aberta a reunião e solicita à Deputada
Elbe Brandão que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes- Em seguida, o Presidente distribui ao Deputado
José Maria Barros o Projeto de Lei nQ 727/96. Passa-se à 2a
Parte da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
matérias sujeitas à deliberação conclusiva do Plenário da
Assembléia. O Deputado José Maria Barros apresenta parecer
em que conclui pela aprovação da mencionada proposição.
Discutido e votado, é aprovado o Projeto de Lei ng 727/96.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião, agradece a
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1996 -
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão - José Maria

Barros-
ATA DA 36a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas do dia quinze de maio de mil novecentos e
noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados
Geraldo Santanna, Arnaldo Penna, Elbe Brandão e Miguel
Martini (este em substituição ao Deputado Simão Pedro
Toledo, por indicação da Liderança do PSDB), membros da
Comissão de Constituição e Justiça; Ajalmar Silva, Arnaldo
Penna, Jairo Ataíde, Elbe Brandão e Gilmar Machado
(substituindo este ao Deputado Durval Angelo, por indicação
da Liderança do PT), membros da Comissão de Administração
Pública; Miguel Martini, Romeu Queiroz, Geraldo Rezende,
Clêuber Carneiro e Gilmar Machado, membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Geraldo Rezende
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes A seguir, a
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar os
pareceres para 1g turno do Projeto de Lei ng 729/96, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a
delegar, por meio de concessão ou permissão, os serviços
públicos que menciona e dã outras providências. Esclarece,
ainda, que, em reunião anterior, foi aprovado o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça, concedida vista do
parecer da Comissão de Administração Pública ao Deputado
Marcos Helénio e foram distribuidos avulsos do parecer da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Continua, então, a discussão do parecer da Comissão de
Administração Pública. Faz uso da palavra, para discutir, o
Deputado Gilmar Machado. Encerrada a discussão e colocado em
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votação, é aprovado o parecer. Verificando não haver mais
quorum para o prosseguimento dos trabalhos, o Presidente
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião conjunta, amanhã, dia 16 de
maio, ás 10 horas, com a finalidade de se apreciar o parecer
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária sobre
o Projeto de Lei nQ 729/96. determina a lavratura da ata e
encerra a reunião.
Sala das Comissões. 16 de maio de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Romeu Queiroz - Sebastião
Costa - Elbe Brandão - Bonifácio Mourão - Alencar da
Silveira Júnior - Gilmar Machado - Geraldo Rezende - José
Maria Barros - Simão Pedro Toledo - José Bonifácio.
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ATAS

ATA DA 66g REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 20 DE MAIO DE 1996

Presidência do Deputado Sebastião Navarro Vieira
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): la Fase: Ata - Correspondência: Mensagens nos
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 114/96 (encaminham,
respectivamente, o Projeto de Lei ng 813/96, o Processo de
Legitimação de Terras Públicas, e os Projetos de Lei ns
814, 815, 816, 817, 818 e 819/96. do Governador do Estado);
Oficios, telegramas e cartões - Apresentação de
Proposições: Projeto de Lei nQ 820/96 - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Luiz Antônio Zanto, Mauri Torres,
,Jairo Ataide (2), Alencar da Silveira Júnior (2) e Maria
Olivia - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Bonifácio
Mourão - 2a Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de
Comunicações Apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Paulo
Pettersen - Rêmolo Aloise - Ermano Batista - Ajalmar Silva -
Alencar da Silveira Júnior - Antônio Genaro - Arnaldo Penna
- Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber
Carneiro - Oimas Rodrigues - Geraldo Rezende - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Gil Pereira - Hely Tarquinio -
Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jairo Ataifle - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José Henrique -
Leonidio Bouças - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Maria
Olivia - Mauri Torres - Miguel Martini - Paulo Piau -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Wilson Trópia.

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

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
la Fase
Ata

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

Correspondência
O Deputado Clêuber Carneiro, Io-Secretário 'ac1 hoc. lê a
seguinte correspondência:

"MENSAGEM No 107/96
Belo Horizonte, 16 de maio de 1996.
Senhor Presidente,
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Ternos a honra de encaminhar para apreciação dessa egrégia
Assembléia Legislativa o incluso projeto de lei, q ue visa a
instituir cobrança de contribuição previdenciária para fins
de complementar o custeio relativo às aposentadorias dos
servidores públicos civis e militares do Estado.
O que se pretende com o presente projeto de lei é fazer uma

primeira abordagem da questão das aposentadorias no serviço
público estadual, enquanto se aguardam o desfecho da votação
da reforma previdenciária no Congresso Nacional e os
resultados de estudos atuariais já contratados pelo Governo
de Minas Gerais. -
Introduzir, quanto antes, a contribuição para fins de

complementar o custeio relativo ás aposentadorias, ainda que
em niveis inferiores aos necessários para arcar com o fluxo
de despesas com os atuais aposentados, é urna medida justa e
necessária. Procura-se garantir uma escala de aliquotas
progressivas, variando de 8% até o máximo de 12%, incluidos
os valores atualmente pagos ao IPSEMG e ao IPSM. Isso tem o
objetivo de evitar, no momento da introdução da
contribuição, que os servidores que recebam remuneração de
até R$260,00 paguem contribuição adicional à já recolhida. A
sistemática proposta está ancorada na analogia buscada com
os trabalhadores celetistas que contribuem para o INSS,
observando-se, ainda, que essa aposentadoria limita-se ao
teto de R$832,66, ao passo que, no Estado, o valor da
aposentadoria é integral. A cobrança dessa contribuição
complementar será , para fazer face ao pagamento integral das
aposentadorias. E importante esclarecer que o desconto
atualmente efetuado de 8% para o IPSEMG, no caso de
servidores civis, e de 10% para o IPSM, no caso dos
servidores militares, e a respectiva contribuição patronal
(4% e 20%) nada têm a ver com o pagamento de aposentadorias.
Estes recursos são direcionados para a assistência médica
aos servidores, bem como para beneficios como pensões,
pecúlios, auxilio-natalidade e funeral, etc. Quem arca com a
despesa anual de mais de RS1.500.000.000,00 (um bilhão e
quinhentos milhões de reais) relativa ao pagamento das
aposentadorias é o contribuinte, através do Tesouro
Estadual. Cabe realçar que, segundo as regras vigentes, as
projeções são as de que, nos próximos quatro anos, poderão
aposentar-se cerca de 50 mil servidores, configurando uma
situação em que, para cada real gasto com um servidor ativo,
será destinado um outro para servidor inativo.
Lembramos, ainda, que o referido projeto de lei deixará de

onerar, aproximadamente, 115 mil servidores do Executivo, o
que corresponde a 33.0% do seu quadro.
Hoje, os servidores que percebem as maiores remunerações
contribuem com percentuais menores que aqueles com menor
remuneração. A titulo de exemplo, um se rvidor que ganha
R$5.000,00 paga um percentual de 3,36%, enquanto um que
ganha RS200,00 paga 8%.
A questão previdenciária ganhou, recentemente, grande
relevância não só no Brasil como também em todo o mundo.
Assegurar condições minimas para urna vida digna a todos
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aqueles que dedicaram o melhor de seus esforços ao
desenvolvimento da sociedade, através das mais diversas
atividades produtivas é objetivo assumido e perseguido por
todas as sociedades modernas e democráticas. Por outro lado,
garantir um sistema previdenciário sólido e sustentável ao
longo do tempo, capaz de gerar os recursos financeiros
necessários para o pagamento dos direitos não só dos que já
se aposentaram, mas também das gerações futuras é um grande
desafio discutido e buscado nos mais diferentes países.
Modelos de sistema (capitalização ou repartição), modelos
de gestão (estatal, pública, privada ou mista), formas de
contribuição (voluntária, compulsória ou combinada),
estrutura de benefícios e direitos e precondições para o
acesso à aposentadoria formam um amplo leque de questões que
são objeto de estudos, reflexões e tomadas de decisão em
todo o mundo e no Brasil, em particular, nos últimos tempos,
tendo o tema posição central no atual processo de reforma
constitucional. Para além das percepções superficiais e
apressadas, é preciso que a sociedade brasileira, a partir
de uma profunda reflexão coletiva e de uma discussão aberta
e democrática, consolide um sistema previdenciário justo,
que proteja, sobretudo, as camadas da população de menor
renda e que, ao mesmo tempo, não comprometa o direito das
gerações futuras. Encontrar uma estrutura de benefícios
justa e adequada e assegurar bases sólidas e democráticas de
financiamento do sistema é a questão que está posta para o
debate e para a tomada de decisões.
Nos mais diversos países, os sistemas previdenciários
entraram em período de dificuldade crônica, e houve,
conseqüentemente, remodelação, em face do descompasso entre
as despesas oriundas de una determinada estrutura de
benefícios e as formas de financiamento do sistema.
Recolhimento insuficiente e benefícios crescentes se somaram
à mudança do perfil demográfico cadente, na configuração de
estrangulamentos relativos ou absolutos, variando de pais
para país, de sistema para sistema.
No Brasil, a questão se agrava, particularmente, no setor
público, visto que a legislação vigente, durante décadas,
cristalizou um descasamento estrutural entre bases de
financiamento e benefícios concedidos segundo regras
extremamente elásticas. As correções necessárias começam_a
ser introduzidas pelo Congresso Nacional, através da votação
da reforma da previdência, com vistas a assegurar a solidez
e a sustentabilidade do sistema previdenciário, tanto aos
segurados oriundos do setor privado, como aos que têm sua
origem no setor público.
Em Minas Gerais, a questão das aposentadorias dos
servidores públicos estaduais não recebeu, ao longo das
décadas, um tratamento que visasse à formação de um fundo de
contribuições (seja patronal, seja dos servidores) que fosse
gerido de forma a garantir as receitas necessárias para
cobrir as despesas previdenciárias com os aposentados, dez,
vinte ou trinta anos após sua entrada no serviço público.
Isto, combinado com regras excessivamente permissivas na
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concessão de aposentadorias, levou á situação presente, em
q ue o Estado de Minas Gerais gasta cerca de R$120.000.000,00
(cento e vinte milhões de reais) mensais com o pagamento de
aposentadorias, representando este gasto 35,76% das despesas
com pessoal, que, como já é sabido, consomem mais de 78% das
receitas liquidas correntes.
Com este projeto de lei, pretendemos, a um só tempo,
iniciar a construção de um sistema previdenciário sólido,
que garanta os direitos dos atuais e dos futuros
aposentados, como também desonerar o cidadão contribuinte,
que espera que seus impostos sejam revertidos em obras e
serviços para a melhoria da qualidade de vida da população.
Valemo-nos da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência
as expressões do nosso apreço.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais -
Conselheiro Flávio Régis Xavier de Moura e Castro,
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI Hp 813/96"
Institui contribuição para complementar o custeio da

aposentadoria do servidor público estadual
Art. lg - Fica instituída contribuição destinada a custear

complementarmente os proventos relativos à aposentadoria dos
servidores civis, militares e das fundações e autarquias do
Poder Executivo e dos servidores do Tribunal de Contas do
Estado.
Parágrafo único - Os recursos resultantes do recolhimento
da contribuição de que trata o "caput' deste artigo
constituem receita orçamentária do Estado.
Art. 2 - A contribuição de que trata esta lei será
descontada em folha de pagamento e incidirá sobre a
remuneração mensal e a gratificação natalina devidas aos
servidores públicos civis e militares, incluídas as
vantagens pessoais, de acordo com a seguinte tabela:

lQ - A contribuição correspondente a remuneração superior
a R$2.240,00 (dois mil duzentos e quarenta reais) é de 12%,
incluídos os valores atualmente pagos na forma da legislação
previdenciária em vigor.

- A contribuição do servidor militar não será superior
à devida pelo servidor civil, considerados os percentuais
instituídos por esta lei, adicionados aos fixados nas
respectivas legislações previdenciárias em vigor.

- Os valores mencionados neste artigo estão sujeitos a
alterações em decorrência da variação do valor atuarialmente
exigivel, conforme se acha previsto no 7ç? art. 24 da
Constituição do Estado
Art. 3g - Fica o Poder Executivo autorizado a promover a
alteração da faixa de contribuição prevista no artigo
anterior toda vez que houver modificação na remuneração dos
servidores.
Art. 4 - O Poder Executivo baixará regulamento dispondo
sobre o processo de registro e recolhimento da contribuição.
Art. sg - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6Q - Revogam-se as disposições em contrário."
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- À Comissão de Justiça.
* - Publicado de acordo com o texto original.
** - A tabela mencionada foi publicada na edição do Diário

do Legislativo de 22/5/96.
"MENSAGEM No 108/96*

Belo Horizonte, 8 de maio de 1996.
Senhor Presidente,
Tendo em vista o disposto no artigo 62, inciso XXXIV, da
Constituição do Estado, encaminho a Vossa Excelência, para
exame e aprovação dessa egrégia Assembléia Legislativa, os
processos anexos de legitimação de terras devolutas ('urais
e urbanas, que resultam de estudos realizados pela Fundação
Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento Agrário -
RURALMINAS.
Prevaleço-me da oportunidade para reiterar a Vossa
Excelência protestos de elevado apreço e distinta
consideração.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Comissão de Agropecuária, para os fins do art. 103,
inciso II, alinea b", do Regimento interno, nos termos da
Decisão Normativa de 17/6/93.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM Np 109/96*
Belo Horizonte, 15 de maio de 1996.
Senhor Presidente,
Tenho a satisfação de passar às mãos de Vossa Excelência,
solicitando a fineza de submeter à apreciação dessa egrégia
Assembléia Legislativa, o incluso projeto de lei, que 'cria
o Fundo de Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas -
FUNDIEST - e dá outras providências".
D projeto de lei ora encaminhado tem por objetivo, como se
vê da justificativa anexa, dotar o Estado de mecanismos
especiais de fomento, que, somados aos instrumentos já
existentes, darão a Minas Gerais condições ainda mais
favoráveis para que se insira, de forma dinâmica, no novo
ciclo de crescimento industrial do País-
Valho-me da faculdade outorgada pelo artigo 69 da
Constituição do Estado e solicito urgência na apreciação do
projeto.
Neste ensejo, renovo a Vossa Excelência meus protestos de

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

PROJETO DE LEI Hp 814/96
Cria o Fundo de Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas

- FUNDIEST - e dá outras providências.
Art. 1 Q - Fica criado o Fundo de Desenvolvimento de
Indústrias Estratégicas - FUNDIEST -' com o objetivo de dar
suporte financeiro a programas destinados à implantação e
desenvolvimento de setores estruturantes do parque
industrial mineiro.
Parágrafo único - Os programas a serem sustentados pelo
Fundo serão definidos em decreto, em consonância com a
politica industrial do Estado e atendidos os requisitos e
condições gerais estabelecidos nesta lei.
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Art. 2g - Poderão ser beneficiárias de operações com
recursos do FUNDIEST empresas cujos projetos de investimento
contemplem a implantação de unidade industrial no Estado ou
a expansão da capacidade instalada de unidade industrial já
existente, desde que a empresa e o projeto objetos da
operação com recursos do Fundo observem as seguintes
condições:

- pertencer a setor ou segmento industrial considerado
prioritário e que requeira ação programática governamental
para sua implantação consolidação ou desenvolvimento,
conforme diretrizes da política industrial do Estado; -
II - caracterizar-se como projeto estruturante da expansão

e modernização do parque industrial mineiro, em função de
elevados efeitos intersetoriais;
Iii - gerar empregos diretos ou indiretos que expressem

especial melhoria quantitativa ou qualitativa na oferta de
trabalho no Estado de Minas Gerais,
Parágrafo único - O Poder Executivo poderá estabelecer
critérios distintos de financiamento, no que se refere a
prazos, valores e forma de amortização, em função das
características do empreendimento e do interesse econômico e
social do Estado.
Art 3ci - O Fundo de Desenvolvimento de Indústrias
Estratégicas - FUNDIEST - será constituído pelos seguintes
recursos:

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

externo de Que O Estado venha a ser mutuáric:
III - os retornos, relativos a principa e a encargos, de

operações realizadas com recursos do Fundo;
IV - os resultados das aplicações financeiras das

disponibilidades transitórias de caixa do Fundo;
V - outros recursos,

lg - O Poder Executivo provisionará, oportunamente e por
qualquer das formas previstas no "caput" deste artigo, o
Fundo com recursos suficientes para atender aos compromissos
assumidos em decorrência desta lei.

- O FUNDIEST transferirá ao Tesouro Estadual recursos
para pagamento de amortização e serviços de dividas
contraídas pelo Estado em operações de crédito interno e
externo destinadas ao Fundo, na forma e condições
regulamentadas pelo Poder Executivo.
Art. 4Q - O Fundo de Desenvolvimento de Indústrias
Estratégicas - FUNDIEST -, de natureza e individuação
contábeis, será rotativo e seus recursos serão aplicados na
forma de financiamentos para investimentos fixos e capital
de giro, sem prejuízo do disposto no parágrafo segundo do
artigo Sg desta lei.
Parágrafo único - O prazo para contratação de financiamento
com recursos do Fundo será de 12 (doze) anos contados da
vigência desta lei, facultado ao Poder Executivo propor a
sua prorrogação, baseado na avaliação de desempenho do
Fundo.
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Art. So - Na concessão de financiamento com recursos do

FUNDIEST, serão observados os seguintes requisitos:
- enquadramento da empresa e do projeto a serem

beneficiados nos termos do artigo 2g desta lei;
II - conclusão favorável da análise da empresa postulante e

do projeto a serem beneficiados, em seus aspectos juridico-
cadastral , técnico-econômica e financeiro;
III - exame da viabilidade econômica do projeto a ser

beneficiado;
IV - apresentação de certidão negativa de débito expedida

pela Secretaria de Estado da Fazenda, quando se tratar de
empresa já instalada no Estado;
V - comprovação de atendimento de exigências da legislação
ambiental em vigor;
VI - enquadramento do projeto a ser beneficiado, a cargo do

Conselho de Industrialização - COIND.
Parágrafo único - Toda concessão ou Indeferimento de

financiamento deverá ser fundamentada.
Art. 6Q Os financiamentos concedidos com recursos do
Fundo de Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas -
FUNDIEST - obedecerão ás seguintes condições gerais:

- Para financiamento de investimento fixo:
a) será exigido do beneficiário contrapartida de recursos
próprios, financeiros ou não, de, no minimo, 10% (dez por
cento) do total do investimento fixo;
b) a liberação do financiamento poderá ser feita em
parcelas, dependendo das caracteristicas do projeto, dos
itens a serem financiados e do volume de recursos a serem
liberados;
c) o prazo de amortização do financiamento não poderá

exceder a 3 (três) anos, além da carência;
II - Para financiamento do capital de giro:
a) será exigido do beneficiário, como contrapartida, dar
inicio ao funcionamento das operações previstas no projeto,
para liberação do financiamento;
b) o financiamento atenderá a parâmetros econômicos e/ou

sociais, considerados isolada ou cumulativamente, tais como:
volume de produção, tipos e dimensão de insumos, volume de
vendas, faturamento, número de empregados, massa salarial,
nivel tecnológico e região na qual a unidade esteja
localizada, conforme especificações do programa no qual o
projeto tenha sido enquadrado;
c) o financiamento será concedido em parcelas mensais,
podendo ter duas modalidades, a saber: parâmetros
representados por valores prefixados ou parâmetros
representados por percentuais, facultada a transferência de
uma para outra modalidade de financiamento, se tal for
necessário á manutenção do fluxo de recursos do
financiamento para o beneficiário e desde que ele esteja em
dia com o cumprimento das obrigações assumidas no contrato
de financiamento, nos termos do regulamento;
d) o número de parcelas mensais de financiamento será de,

no máximo, 120 (cento e vinte), conforme normas do programa
no qual o projeto tenha sido enquadrado;
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e) o prazo de amortização das parcelas financiadas não
poderá exceder a 120 (cento e vinte) meses, além da
carência, de acordo com especificações do programa;
III - Em ambas as modalidades de financiamento:
a) o prazo de carência para o pagamento de cada parcela
financiada será de, no máximo, 120 (cento e vinte) meses da
data de sua liberação, conforme normas e especificações do
programa;
b) os juros serão de, no máximo, 12% a.a. (doze por cento
ao ano), podendo haver a sua dispensa em projetos
considerados de relevante interesse para o Estado,- nos
termos definidos no programa;
c) haverá remuneração do agente financeiro, a cargo do

beneficiário;
d) poderá haver a dispensa de atualização monetária das
parcelas de financiamento, em projetos de relevante
interesse do Estado, na forma e condições definidas no
programa;
e) as garantias a serem oferecidas pelo beneficiário serão
estabelecidas de acordo com as normas do agente financeiro
do Fundo.
6 lQ - Os financiamentos concedidos nos termos desta lei

dar-se-ão mediante contrato de abertura de crédito.
f 2o - A efetivaliberação dos recursos do financiamento

está condicionada à apresentação, pela empresa, de documento
próprio de regularidade ambienta], nos termos da legislação
vigente e de apresentação de certidão negativa de débito
expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda.
6 3Q - A falta de pagamento pela empresa beneficiada de
parcela recebida como financiamento fará incidir sobre a
parcela em atraso atualização monetária plena, desde o
vencimento, multa de 10% e juros moratórios de 12% a.a.
(doze por cento ao ano).
# 4Q - O contrato de financiamento entre o agente

financeiro e a beneficiária conterá cláusula dispondo sobre
hipótese em que, ocorrido o descumprimento das obrigações
nele assumidas ou a inexecução do projeto, poderá ocorrer
alteração de uma ou mais condições de financiamento,
preservadas e ressalvadas, em seus termos, as previsões
sobre a mesma matéria contidas em protocolos já assinados -
6 SQ - O financiamento estará sujeito ainda a requisitos e

condições especificas do programa no qual o projeto tenha
sido enquadrado.
Art l - Sem prejuízo das competências judiciárias e
administrativas relativas aos fatos tributários e à
legislação ambiental, os contratos de financiamento preverão
efeitos específicos e próprios dos mesmos atos e fatos,
quando caracterizados como grave violação á legislação
estadual e municipal.

lo - Considera-se grave, para os fins desta lei, a
violação prevista na legislação tributária e financeira como
tipificadora de crime e a que assim estiver qualificada na
legislação ambiental e para a qual esteja prevista pena de
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suspensão de atividade, interdição ou fechamento
administrativo.

2o - A determinação da natureza e da dimensão dos efeitos
que possam incidir sobre os contratos de financiamento
pressupõe o exame prévio da natureza e da dimensão do dano
gerado pela violação, bem como as circunstâncias subjetivas
do agente, como primariedade, boa-fé e o lapso de tempo em
que o contrato foi cumprido pelo beneficiário sem qualquer
infração -
6 3o - A imputação de efeitos da grave violação sobre o

contrato de financiamento deverá ser feita, em qualquer
hipótese, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidacle.
6 4Q - Da mesma forma, a reincidência do beneficiário na
falta ou atraso de pagamento de parcelas recebidas como
financiamento, que se configure como mora habitual e
reiterada, caracterizará hipótese de grave violação ao
contrato de financiamento, cujos efeitos em seu âmbito serão
fixados e dimensionados nos termos previstos nos parágrafos
2g e 3Q deste artigo.
# SQ - O Regulamento desta lei indicará os efeitos que a

grave violação poderá acarretar e Que poderão ser adotados,
isolada ou cumulativamente, nos contratos de financiamento a
serem firmados entre agente financeiro e beneficiário -
f 6Q - O exame e deliberação quanto aos efeitos no contrato

de financiamento, bem como sua respectiva dimensão, será
objeto de decisão do Grupo Coordenador definido no artigo 11
ou de .Juizo Arbitra] nos termos do artigo 12, se assim, em
caráter excepcional, dispuser o contrato especifico
celebrado como beneficiário.
Art. 9 - Excepcionalmente, em projetos considerados de
relevante interesse para o Estado, fica o Poder Executivo
autorizado a outorgar garantias de natureza real ou
fidejussória, suas ou de terceiros, que assegurem ao
beneficiário a liberação das parcelas objeto do contrato de
financiamento.

1Q - As garantias poderão consistir em caução, alienação
de titulos, valores mobiliários, ações do próprio Estado ou
de terceiros, fiança bancária e outros ativos.

- A excussão das garantias poderá ser feita, total ou
parcialmente, mediante decisão de Juízo Arbitra].

- Os créditos e as garantias do financiamento serão
atualizados monetariamente até sua integral satisfação, na
forma da legislação em vigor à época.
f 4Q - A ordem de liberação de cada parcela financiada, bem

como decisão arbitral que reconhecer o direito á liberação,
caracterizam-se como representativas de crédito liquido e
certo.
# SQ - Fica autorizado o beneficiário a compensar o saldo

dos créditos que. :om a excussão das garantias previstas nos
parágrafos anteriores, não forem satisfeitos nos prazos
contratados.
s 6Q - A compensação a que se refere o parágrafo anterior

poderá ser feita pelo beneficiário com débitos seus para com
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o Estado, de qualquer natureza, inclusive tributária,
vencidos ou vincendos, e será realizada independentemente de
prévio requerimento administrativo.
§ 7o - Os créditos a que se referem os parágrafos SQ e €

Poderão, em casos excepcionais, assim reconhecidos no ato de
aprovação do respectivo projeto, ser objeto de cessão total
ou parcial a terceiros, a quem fica assegurado o direito à
compensação com a mesma amplitude do parágrafo anterior, mas
inadmitida circulação posterior.
6 8ç - Além das garantias previstas neste artigo, fica o
Poder Executivo autorizado a, em casos excepcionais, assim
reconhecidos no ato da aprovação do respectivo projeto,
instituir, a favor do beneficiário, seguro de garantia de
obrigações contratuais.
§ 9 - Ficam preservadas, em seus termos, as garantias e

compromissos inscritos em Protocolos já assinados.
Art. 9 - O FUNDIEST terá como gestora a Secretaria de
Estado da Indústria e Comércio e como agente financeiro o
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BOMG.

l Q - O agente financeiro receberá, como remuneração por
serviços prestados, conforme o tipo de financiamento
concedido e de acordo com o estabelecido nas normas
especificas de cada programa sustentado pelo Fundo:
a) comissão de, no máximo, 3'!, a.a. (três por cento ao ano),
incidente sobre o saldo devedor reajustado e incluída na
taxa de juros; ou
b) comissão de, no mínimo, 1,5% (um e meio por cento) e, no

máximo, 2.6% (dois e meio por cento), calculada sobre cada
Parcela liberada e dela descontada.
§ 2 - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. -

BDMG - atuará como mandatário do Estado de Minas Gerais para
contratar operação de financiamento com recursos do Fundo e
para efetuar a cobrança dos créditos concedidos, devendo,
para tanto, recorrer às medidas administrativas e judiciais
necessárias.

- O BDMG poderá estabelecer convênios com o Banco do
Estado de Minas Gerais S.A. - SEMGE - para a
operacionalização dos financiamentos com recursos do Fundo,
caso em que o BEMGE agirá, igualmente, como mandatário do
Estado de Minas Gerais.
§ 4c, - As competências e atribuições da gestora e do agente

financeiro, além das definidas nos incisos 1 e II do artigo
4g da Lei Complementar nQ 27, de 18 de janeiro de 1993,
serão estabelecidas em Regulamento.
Art. 10 - Incumbe à Secretaria de Estado da Fazenda a
supervisão financeira do Fundo, especialmente no que se
refere à elaboração do cronograma financeiro da receita e da
despesa e à elaboração da sua proposta orçamentária anual,
cabendo-lhe, ainda, definir a forma de aplicação das
disponibilidades transitórias de caixa do Fundo.
Parágrafo único - Compete também â Secretaria de Estado da
Fazenda a análise da prestação de contas e dos
demonstrativos financeiros do agente do Fundo, sem prejuízo
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das análises do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais-
Art. 11 - Integram o Grupo Coordenador 1 (um) representante
de cada um dos seguintes órgãos ou entidades:

- Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação
Geral
II - Secretaria de Estado da Fazenda;
III - Secretaria de Estado da Indústria e Comércio;
IV - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais SÃ. - BDMG -

V - Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais
- INDI -;
VI - Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais -

FIE MG.
l - Compete ao Grupo Coordenador, além das atribuições

definidas no inciso III do artigo 4Q da Lei Complementar np
27, de 18 de janeiro de 1993:

- aprovar o plano de aplicação dos recursos, conforme
diretrizes estabelecidas no Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado (PMDI) e na política industrial do Estado e
acompanhar a sua execução;
II - propor a criação de programas a serem sustentados pelo

Fundo;
III - decidir sobre condições de funcionamento dos

programas e as de financiamento com recursos do Fundo, em
consonância com a política industrial do Estado e com
requisitos e condições gerais estabelecidas nesta lei,
preservadas em seus termos as cláusulas de protocolos e
contratos já assinados.

2o - As decisões do Grupo Coordenador deverão conter
expressa motivação legal e fática.

- Qualquer dos membros poderá exigir do Grupo
Coordenador relatórios, demonstrativos e quaisquer
explicações que entender necessárias.
Art. 12 - O Estado fica autorizado a louvar-se em Juizo
Arbitra] ou arbitramento, atendida a legislação federal
pertinente, para o acertamento e composição de dúvidas ou
controvérsias decorrentes da aplicação desta lei, autorizado
o Poder Executivo a firmar compromissos, realizar
conciliação, aceitar e cumprir decisões arbitrais,
obrigando-se por seus termos.

l Q - Além das hipóteses referidas expressamente nesta
lei, os contratos entre o Estado e o beneficiário poderão
indicar outras que devam ser submetidas a Juizo Arbitra].

- A disciplina do Juízo Arbitra] deverá observar os
princípios da moralidade, economicidade, celeridade e
razoabilidade, autorizada a previsão do julgamento por
equidade.
6 3Q - O cumprimento da decisão arbitra] pelo Estado e pelo

beneficiário independe de sua homologação
Art. 13 - Ficam o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais

S.A. - BDMG - e o Banco do Estado de Minas Gerais S.A. -
BEMGE - autorizados a conceder fiança a operações de
financiamento realizadas por municípios no âmbito de seus
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programas de fomento ao desenvolvimento industrial,
compatíveis com os objetivos e programas do FUNDIEST,
obedecidas as normas pertinentes editadas pelo Banco Central
do Brasil.
Art. 14 - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar
convênios com os municípios em que se estabeleçam as
empresas beneficiadas de financiamentos com recursos do
Fundo, com o propósito de conjugar a implantação dos
respectivos programas de desenvolvimento industrial.
Art. 15 - Os demonstrativos financeiros do Fundo de
Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas - FUNDI&ST -
obedecerão ao disposto na Lei Federal nQ 4.320, de 17 de
março de 1964.
Art. 16 - Ficam convalidados os protocolos já celebrados
pelo Poder Executivo relativos a empreendimentos de
interesse econômico do Estado com a participação da
iniciativa privada, ficando preservados os seus termos e
garantida a sua execução.
Art. 17 - O Poder Executivo expedirá o regulamento do Fundo

de Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas - FUNDIEST -
no prazo de 90 (noventa) dias, a partir da data desta lei.
Art. 18 - No exercicio de 1996, as despesas do FUNDJEST
correrão à conta da dotação orçamentária nQ 4051.11623461.
Art. 19 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 20 - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c os arts. 103 e 220, do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo como texto original.

"MENSAGEM No 110196
Belo Horizonte, 15 de maio de 1996.
Senhor Presidente.
Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência,

solicitando a fineza de submeter á apreciação dessa egrégia
Assembléia Legislativa, o incluso projeto de lei, que
autoriza a Companhia de Distritos Industriais de Minas
Gerais - CDI/MG - a doar á empresa Mercedes Benz do Brasil
S.A. terreno de sua propriedade, sito em Juiz de Fora.
A finalidade do projeto ora encaminhado, que tem o caráter
de incentivo, é o de dar continuidade à política de
desenvolvimento econômico e social do Estado, fomentando a
instalação, em território mineiro, de indústrias, que, como
a fábrica de automóvel da Mercedes Benz do Brasil S.A., não
apenas gerem número considerável de empregos, diretos e
indiretos, mas também contribuam para expressivo aumento da
arrecadação do Imposto Sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação.
Solicito, ainda, como me faculta o artigo 69 da

Constituição do Estado, urgência na apreciação do projeto.
Reitero a Vossa Excelência, neste ensejo, minhas expressões

de elevado apreço.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
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PROJETO DE LEI No 815198
Autoriza a Companhia de Distritos Industriais de Minas

Gerais - CDI-MG - a doar, em caráter especial de incentivo à
industrialização, imóvel de sua propriedade, localizado em
Juiz de Fora.
Art. l - Fica a Companhia de Distritos Industriais de
Minas Gerais - CDI-MG - autorizada a doar imóvel de sua
propriedade, com área aproximada de dois milhões, seiscentos
e oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta e seis metros
quadrados (2.689.435,00m2), denominada Área Industrial,
localizado em Juiz de Fora, á empresa Mercedes Benz do
Brasil S.A., conforme seguinte descrição: inicia-se no ponto
M-1, na cerca da faixa de domínio da Rede Ferroviária
Federal S.A., lado direito, sentido crescente da
quilometragem na altura do km 292 + 690m, coincidente com um
bueiro que passa sob a estrada de ferro, e recebe um córrego
que deságua no rio Paraibuna, pela sua margem direita.
Seguindo pela faixa de domínio da ferrovia, lado esquerdo,
sentido decrescente da quilometragem, com uma distância
aproximada de 2.438m, alcança o ponto M-2, no eixo
retificado do rio Paraibuna. Seguindo por esse eixo, no
sentido montante do rio, com aproximadamente 1.250m,
atravessa o córrego da Aldeia e encontra o ponto M-3, na
margem direita desse córrego, anterior à retificação do rio.
Descendo por essa margem, com aproximadamente SOm, alcança o
ponto M-4, na margem esquerda, natural, do rio Paraibuna.
Continuando pela margem do rio, no sentido montante, com
aproximadamente 965m, encontra o ponto M-5, no eixo
retificado do rio Paraibuna. Seguindo pelo eixo, no sentido
montante, com aproximadamente 395m, alcança o ponto M-6, na
margem esquerda natural, do rio Paraibuna. Continuando por
essa margem, no sentido montante, com aproximadamente liOm,
alcança o ponto M-7, eixo da retificação do rio. Com
aproximadamente 215m, pelo mesmo eixo, no sentido montante
do rio, alcança o ponto M-8, situado numa cerca. Continuando
pela cerca, na direção da BR-040, com aproximadamente 35m,
alcança o ponto M-9, na faixa de domínio do novo traçado da
BR-040. Seguindo por essa faixa de domínio, no sentido Belo
Horizonte, com aproximadamente 1.275m, alcança o ponto M-lO,
situado numa cerca de divisa existente. Desse ponto,
continua pela cerca, com aproximadamente 30m, alcançando o
ponto M-ll, na margem esquerda natural do rio Paraibuna.
Acompanhando a margem do rio, no sentido jusante, com
aproximadamente bEm, alcança o ponto M-12 na margem
esquerda da retificação do rio. Continuando por essa margem,
no sentido jusante, com aproximadamente 95m, alcança o ponto
M-13, na margem esquerda natural do rio Paraibuna. Seguindo
essa margem, no mesmo sentido, com aproximadamente 160m,
atinge o ponto M-14, na margem esquerda do córrego Olaria.
Atravessando o rio Paraibuna, para a margem direita, alcança
uma cerca existente, divisa com os terrenos de Manoel de
Assis, e, continuando por essa cerca, com aproximadamente
758m, atravessa o rio Paraibuna, alcançando o ponto M-15 na
margem esquerda natural do rio. Seguindo pela mesma margem,
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no sentido montante, com aproximadamente 1.400m, alcança o
ponto M-16 em frente a um córrego que passa sob a ferrovia,
na altura do km 292 + 690m, e deságua no rio Paraibuna.
Atravessando o rio, alcança a margem direita desse córrego.
Seguindo pela mesma margem, no sentido montante, com
aproximadamente 40m, atinge o ponto M-17, na divisa.
Acompanhando a divisa, na direção da estrada de ferro, com
aproximadamente 20m, alcança o ponto M-1, do inicio desta
descrição, com uma área de aproximadamente 2.689.436m2,
conforme planta JUF-D7PA-0357, arquivada na CDI-MG.
Art. 2g - A efetivação da doação de que trata esta lei se
fará com isenção do pagamento do Imposto sobre Transmissão
"Causa Mortis" e Doação pela donatária.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c os arts. 103 e 220. do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM No 111196
Belo Horizonte. 20 de maio de 1996.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei
incluso, Que dispõe sobre a organização da assistência
social no Estado, cria o Conselho Estadual de Assistência
Social e dá outras providências.
o projeto encaminhado organiza os serviços de assistência
social que ao Estado incumbe assegurar ás crianças, aos
adolescentes, aos idosos e às pessoas portadoras de
deficiência, em ação articulada com as demais esferas de
governo.
Com essa providência, o Estado dá cumprimento a
determinação de ordem constitucional e põe em prática as
normas da Lei Federal nQ 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
instituindo e estruturando mecanismos que assegurem a
execução eficiente de sua politica de assistência social,
que se dará através do Conselho Estadual de Assistência
Social e da criação, conforme projeto que estou também
encaminhando a essa Casa, do Fundo Estadual de Assistência
Social, para que o Estado possa habilitar-se ao recebimento
dos recursos federais destinados aos programas
assistenciais.
Considerando que o projeto anexo é de especial importância

para o atendimento, pelo Estado, das necessidades básicas do
cidadão, solicito a Vossa Excelência que a sua apreciação se
faça com urgência, nos termos do artigo 69 da Constituição
do Estado.
Apraz-me renovar a Vossa Excelência meus protestos de

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

PROJETO DE LEI No 816/96
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Dispõe sobre a organização da assistência social no Estado,

cria o Conselho Estadual de Assistência Social e dá outras
providências.

Capitulo 1
Das Definições e dos Objetivos

Art. l Q - Assistência social, direito do cidadão e dever do
Estado, épolitica de seguridade social não contributiva,
que provê os mínimos sociais, realizada através de um
conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da
sociedade para garantir o atendimento às necessidades
básicas.
Art. 2g - A Política de Assistência Social tem por

objetivos a elaboração e execução de programas e projetos
voltados, prioritariamente, para:

- o amparo às crianças e adolescentes carentes;
II - o amparo aos idosos carentes;
III - o amparo, a habilitação de pessoas portadoras de

deficiência e a promoção de sua integração ao mercado de
trabalho;
IV - a garantia de 1 (um) salário mínimo de beneficio

mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que
comprovem não possuir meios de prover á própria manutenção
ou tê-la provida por sua família;
V - o amparo às famílias carentes e a promoção da
integração ao mercado do trabalho de seus membros;
VI - o apoio ao adolescente carente através do
desenvolvimento de habilidades técnicas e educativas, em
treinamento remunerado, dentro das condições estabelecidas
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
Art. 3 - A assistência social rege-se pelos seguintes
princípios:

- supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre
as exigências de rentabilidade econômica;
II - universalização dos direitos, a fim de tornar o

destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais
políticas públicas;
III - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao

seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à
convivência familiar comunitária, vedando-se qualquer
comprovação vexatõria de necessidade;
IV - igualdade de direito de acesso ao atendimento, sem
discriminação de qualquer natureza, garantindo-se
equivalência às populações urbanas e rurais;
V - divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e
projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos
pelo poder público e dos critérios para sua concessão.
Art. 4Q - Consideram-se entidades e organizações de
assistência social aquelas que prestam, sem fins lucrativos,
atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos
por esta lei, bem como as que atuam na defesa de seus
direitos.

Capitulo II
Da Organização e da Gestão da Política Estadual de

Assistência Social
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Art. 5g - As ações das três esferas de governo na área de
assistência social realizam-se de forma articulada, cabendo
a coordenação e as normas gerais á esfera federal e a
coordenação e execução dos programas, em suas respectivas
esferas, ao Estado e aos municípios.
Art. 6g - A instância coordenadora da Política Estadual de

Assistência Social é a Secretaria de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente.
Parágrafo único - Compete à Secretaria de Estado do

Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente
conduzir a elaboração da Politica Estadual de Assistência
Social
Art. 7Q - As instâncias deliberativas do sistema
descentralizado e participativo de assistência social, de
caráter e composição paritária entre governo e sociedade
civil, são:

- o Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS;
II - os Conselhos Municipais de Assistência Social.
Art. SQ - Fica criado o Conselho Estadual de Assistência
Social - CEAS, órgão superior de deliberação colegiada,
vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência
Social, da Criança e do Adolescente, cujos membros, nomeados
pelo Governador, têm mandato de 2 (dois) anos, permitida 1
(uma) única recondução por igual período.
Art. 9Q - O Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS

é composto de 14 (quatorze) membros e respectivos suplentes,
cujos nomes são indicados à Secretaria de Estado do
Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente, de acordo com a seguinte configuração:

- 8 (oito) representantes governamentais, sendo:
a) 1 (um) da Secretaria de Estado do Trabalho, da

Assistência Social, da Criança e do Adolescente;
b) 1 (um) da Secretaria de Estado da Educação;
c) 1 (um) da Secretaria de Estado do Planejamento e

Coordenação Geral
d) 1 (um) da Secretaria de Estado da Saúde;
e) 1 (um) dos Secretários Municipais de Assistência Social
f) 1 (um) dos Conselhos Municipais de Assistência Social;
g) 1 (um) da Secretaria de Estado da Fazenda;
h) 1 (um) da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária

e Abastecimento;
II - 8 (oito) reDresentantes de entidades não

governamentais, sendo:
a) 1 (um) de usuários da assistência social
b) 2 (dois) de entidades de defesa dos direitos de

beneficiários da assistência social;
c) 3 (três) de entidades filantrópicas prestadoras de

serviços de assistência social
d) 1	(um) de entidade de trabalhadores na área de

assistência social
e) 1 (um) não governamental dos Conselhos Municipais de

Assistência Social
§ lo - Os representantes de Secretarias de Estado serão
indicados pelo Governador do Estado.
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§ 2Q - O representante governamental dos Conselhos
Municipais será indicado em foro próprio, registrado em ata
especifica.

- O representante dos Secretários Municipais será
indicado em foro próprio, registrado em ata especifica.

4Q - Os representantes dos usuários de assistência social
serão membros de entidades de âmbito estadual que
representam os segmentos organizados da sociedade,
escolhidos em foro próprio.
6 5Q - Os representantes de entidades de defesa dos
direitos de beneficiários da assistência social 'serão
membros daquelas que defendem os interesses da infância e
adolescência, portadores de deficiência e idosos, de âmbito
estadual

6o - Os representantes dos trabalhadores da área de
assistência social serão membros eleitos em foro próprio das
entidades representativas, de âmbito estadual.

7Q Os representantes das entidades prestadoras de
serviços de assistência social serão membros daquelas, de
âmbito estadual, que representam as mesmas.

- O representante não governamental dos Conselhos
Municipais será eleito em foro próprio, registrado em ata
especifica.

9p - Os membros do Conselho Estadual de Assistência
Social - CEAS não serão remunerados e suas funções serão
consideradas serviço público relevante.
6 10 - O Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS ê
presidido por um de seus integrantes, eleito entre seus
membros, para mandato de 1 (um) ano, permitida 1 (uma) única
recondução por igual período,

11 - O Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS
contará com uma Secretaria Executiva, cuja estrutura será
estabelecida em ato do Poder Executivo.
Art. 10 - Compete ao Conselho Estadual de Assistência

Social - CEAS:
- aprovar a Política Estadual de Assistência Social;

II - normatizar as ações e regular a prestação de serviços
de natureza pública e privada no campo da assistência
social
III - normatizar as inscrições de entidades e organizações

de assistência social no Conselho Estadual de Assistência
Social - CEAS, cuja área de atuação ultrapasse o limite de 1
(um) só município;
IV - zelar pela efetivação do sistema descentralizado e

participativo de assistência social;
V - convocar ordinariamente, a cada 2 (dois) anos, ou

extraordinariamente, por maioria absoluta de seus membros, a
Conferência Estadual de AssistênciaSocial, precedida de
pré-conferências regionais, que terá atribuição de avaliar a
situação da assistência social e definir diretrizes e
prioridades para a Política Estadual de Assistência Social;

 

VI - apreciar e aprovar a proposta orçamentária da
assistência social encaminhada pelo órgão da administração
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pública estadual responsável pela coordenação da Política
Estadual de Assistência Social
VII - aprovar critérios de transferências de recursos para
os fundos municipais de assistência social, considerando,
para tanto, indicadores que informem sua regionalização mais
eqüitativa, tais como população, renda "per capita",
mortalidade infantil e concentração de renda, os planos
municipais de assistência social, além de disciplinar os
procedimentos de repasse de recursos para as entidades e
organizações de assistência social, sem prejuízo das
disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias;
VIII - acompanhar e avaliar a gestão de recursos, bem como
os ganhos sociais e o desempenho dos programas e projetos
aprovados;
IX - apreciar e aprovar os planos anuais e plurianuais do
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, baixando
diretrizes para esse fim;
X - fiscalizar e avaliar a gestão dos recursos, bem corno os
ganhos sociais e o desempenho dos programas e projetos
aprovados, de acordo com os critérios de avaliação que
estabelecer;
XI - determinar as diligências que couberem em caso de
dúvida na utilização de recursos de assistência social por
parte das entidades beneficiárias, ouvidos os Conselhos
Municipais de Assistência Social em primeira instância;
XII - sugerir e aprovar mecanismos de participação do
cidadão e de segmentos comunitários na fiscalização da
aplicação dos recursos de assistência social e avaliação dos
resultados;
XIII - aprovar critérios para a celebração de contratos ou
convênios entre os órgãos governamentais e não
governamentais na área de assistência social;
XIV - propor a formulação de estudos e pesquisas com vistas
a identificar situações relevantes e a qualidade dos
serviços de assistência social no âmbito do Estado;
XV - regulamentar, suplementarmente, as normas
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
de acordo com os artigos 20 e 22 da Lei Federal nQ 8.742. de
7 de dezembro de 1993;
XVI - acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de
assistência social prestados pelos órgãos governamentais e
não governamentais do Estado, especialmente as condições de
acesso da população usuária, indicando as medidas
pertinentes á correção de exclusões constatadas;
XVII - propor modificações nas estruturas do sistema
estadual que visem â promoção, proteção e defesa dos
direitos dos usuários da assistência social;
XVIII - elaborar e aprovar seu Regimento Interno;
XIX - fazer publicar no órgão oficial do Estado e em
periódicos de circulação no Estado súmula de suas atas e
resoluções, bem como demonstrativos das contas aprovadas do
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS;
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Assistência Social, CEAS, a partir da instalação da primeira
composição;
XXI - estimular e incentivar a atualização permanente das
servidores de instituições governamentais e não
governamentais envolvidas na prestação de serviços de
assistência social;
XXII - articular-se com o Conselho Nacional e os Conselhos
Municipais, bem como cora organizações governamentais,
nacionais e estrangeiras, propondo intercâmbio, convênio ou
outro meio, visando à superação de problemas sociais do
Estado.
Art. 11 - O Estado e os Municípios, observados os
princípios e diretrizes estabelecidos neta lei, fixarão suas
respectivas políticas de assistência social.
Art. 12 - Compete ao Estado:

- destinar recursos financeiros para o fundo municipal de
assistência social, a titulo de participação no custeio do
pagamento dos auxílios natalidade e funeral, mediante
critérios estabelecidos pelo Conselho Estadual de
Assistência Social - CEAS:
II - apoiar técnica e financeiramente os serviços, os
programas e os projetos de enfrentamento da pobreza
definidos nos respectivos conselhos, respeitando cada
realidade em âmbito regional e local;
III - atender e financiar, em conjunto com os municípios,

as ações assistenciais em caráter de emergência, assim como
em caráter preventivo;
IV - estimular e apoiar técnica e financeiramente as

associações e consórcios municipais na prestação de serviços
de assistência social, ouvidos os conselhos municipais de
assistência social;
V - prestar serviços assistenciais cujos custos, ou
ausência de demanda municipal, justifiquem uma rede regional
de serviços, desconcentrada, no âmbito do Estado.
Art. 13 - Compete ao órgão da administração pública
estadual responsável pela coordenação da Politica Estadual
de Assistência Social, que é a Secretaria de Estado do
Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente:

- elaborar a Política Estadual de Assistência Social.
suas normas gerais e critérios de prioridades e
elegibilidade, padrões de qualidade na prestação de
beneficias, serviços, programas e projetos, submetendo-a à
apreciação do Conselho Estadual de Assistência Social -
CEAS;
II - coordenar, articular e executar ações no campo da

assistência social;
III - elaborar e encaminhar a proposta orçamentária de

assistência social, de acordo com o disposto no inciso VI do
artigo 10 desta lei;
IV - prover recursos para o pagamento dos beneficias

eventuais definidos nesta lei;
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V - propor os critérios de transferência dos recursos de
que trata esta lei;
VI - proceder à transferência de recursos destinados à

assistência social, na forma prevista nesta lei, através dos
fundos municipais de assistência social, em consonância com
os planos municipais de assistência social;
VII - encaminhar á apreciação do Conselho Estadual de
Assistência Social - CEAS relatórios trimestrais e anuais
de atividades e de realização financeira dos recursos;
VIII - prestar assessoramento técnico aos municípios e às

entidades e organizações de assistência social; -
IX - formular políticas para a qualificação sistemática e
continuada de recursos humanos no campo da assistência
social, juntamente com o governo federal;
X - desenvolver estudos e pesquisas para fundamentar as

análises de necessidades de formulação de proposições para a
área;
XI - coordenar e manter atualizado o sistema de cadastro de
entidades e organizações de assistência social em
articulação com os municípios, assistindo e Orientando as
entidades e desburocratizando o sistema de cadastro;
XII - articular-se com os órgãos responsáveis pelas
políticas socioeconõmicas setoriais, visando á elaboração do
patamar mínimo de atendimento às necessidades básicas;
XIII - expedir atos normativos necessários á gestão do
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, de acordo com
diretrizes estabelecidas pelo Conselho Estadual de
Assistência Social - CEAS;
XIV - elaborar e submeter ao Conselho Estadual de

Assistência Social - CEAS os planos anuais e plurianuais de
aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Assistência
Social - FEAS.
Art. 14 - As instâncias deliberativas do sistema
descentralizado e participativo da assistência social são:

- a Conferência Estadual de Assistência Social
II - o Conselho Estadual de Assistência Social.

Capitulo III
Dos Benefícios, dos Serviços, dos Programas e dos Projetos

de Assistência Social
Seção 1

Dos Benefícios Eventuais
Art. 15 - Entendem-se por benefícios eventuais aqueles que
visam ao pagamento de auxilio por natalidade ou morte às
famílias cuja renda mensal "per capita seja inferior a 1/4
(um quarto) do salário mínimo.

- O Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS
regulamentará a concessão e o valor dos benefícios previstos
neste artigo, mediante critérios e prazos definidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS.

2g - Poderão ser estabelecidos outros benefícios
eventuais para atender a necessidades advindas de situação
de vulnerabilidade temporária, com prioridade para a
criança, a família, o idoso, a pessoa portadora de
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deficiência, a gestantê, a nutriz e nos casos de calamidade
pública.

- O Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS
poderá propor, ouvido o Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente, e na medida das disponibilidades
orçamentárias, a instituição de benefícios subsidiários no
valor de até 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo
para cada criança até 6 (seis) anos de idade, nos termos da
renda mensal familiar estabelecidas no "caput" deste artigo.

Seção II
Dos Serviços

Art. 16 - Entendem-se por serviços assistenciais as
atividades continuadas que fazem a melhoria de vida da
população e cujas ações, voltadas para as necessidades
básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes
estabelecidas nesta lei.
Parágrafo único - Na organização dos serviços será dada
prioridade à infância e adolescência em situação de risco
social e pessoal, objetivando cumprir o disposto no artigo
227 da Constituição Federal e as normas da Lei Federal n
8-069, de 13 de julho de 1990.

Seção iri
Dos Programas de Assistência Social

Art. 17 - Os programas de assistência social compreendem
ações integradas e complementares com objetivo, tempo e área
de abrangência definidos para qualificar, incentivar e
melhorar os benefícios e os serviços assistenciais.
l - Os programas de que trata este artigo serão

definidos pelo Conselho Estadual de Assistência Social -
CEAS, em consonância com as prioridades definidas pelo
Conselho Municipal de Assistência Social, e constantes dos
planos municipais, obedecidos os princípios, objetivos e
diretrizes que regem esta lei, com prioridade de inserção
profissional e social.

20 - Os programas voltados para os idosos e para a
integração da pessoa portadora de deficiência serão
definitivamente articulados com beneficio de prestação
continuada, estabelecido no artigo 20 da Lei Federal ng
8.742, de 7 de dezembro de 1993.

Seção IV
Dos Projetos de Enfrentamento da Pobreza

Art. 18 - Os projetos de enfrentamento da pobreza
compreendem a instituição de investimento econômico-social
nos grupo populares, buscando subsidiar, financeira e
tecnicamente, iniciativas que garantam meios, capacidade
produtiva e de gestão para a melhoria das condições gerais
de subsistência, elevação do padrão da Qualidade de vida,
preservação do meio ambiente e sua organização social.
Art. 19 - O incentivo a projetos de enfrentamento da
pobreza assentar-se-á em mecanismo de articulação e de
participação de diferentes áreas governamentais em sistema
de cooperação entre organismos governamentais, não
governamentais e da sociedade civil.

Capitulo IV
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Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 20 - Cabe ao Conselho Estadual de Assistência Social
zelar pelo efetivo respeito aos direitos estabelecidos nesta
lei e acionar o Ministério Público em caso de descumprimento
da mesma.
Art. 21 - O Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS,
por decisão da maioria absoluta de seus membros, ouvido o
Conselho Nacional de Assistência Social e respeitados o
orçamento estadual e a disponibilidade do Fundo Estadual de
Assistência Social - FEAS, poderá propor ao Poder Executivo
a alteração dos limites de renda mensal 'per capita!! de que
trata o artigo 15 desta lei.
Art. 22 - Dentro de 60 (sessenta) dias contados da data da
publicação desta lei, o titular do órgão da administração
pública estadual responsável pela coordenação da Política
Estadual de Assistência Social promoverá os atos necessários
à implantação do Conselho Estadual de Assistência Social, de
conformidade com o disposto no artigo 9g desta lei.
Art. 23 - Dentro de 120 (cento e vinte) dias contados da
data da publicação desta lei, a Secretaria de Estado do
Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente
promoverá o cadastramento ou recadastramento das entidades
beneficiárias de recursos de assistência social, de modo a
avaliá-las em termos de organização, realização de seu
objeto e atendimento aos critérios estabelecidos pelo
Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS.
Parágrafo único - Para cadastramento ou recadastramento de

entidades assistenciais na Secretaria de Estado do Trabalho,
da Assistência Social, da Criança e do Adolescente será
necessária a apresentação do certificado de registro e
autorização de funcionamento expedido pelo Conselho
Municipal de Assistência Social, de conformidade com o
disposto no artigo 9g da Lei Federal nQ 8742, de 7 de
dezembro de 1993.
Art. 24 - As entidades e organizações de assistência social
que incorrerem em irregularidade na aplicação de recursos
que lhes forem repassados pelos poderes públicos terão
suspensa, temporariamente, a sua inscrição no Conselho
Estadual de Assistência Social - CEAS, sem prejuízo das
ações civeis e penais cabíveis, resguardando-se o
atendimento dos usuários, segundo normas do Conselho
Nacional de Assistência Social.
Art. 25 - O primeiro Conselho Estadual de Assistência
Social - CEAS, a partir da data da posse de seus membros,
terá o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para
elaborar seu Regimento Interno, que disporá sobre o seu
funcionamento e sua estrutura.
Art. 26 - O Poder Executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias
a contar da data da publicação desta lei, deverá nomear
comissão paritária para elaborar a proposta de reordenamento
dos órgãos da assistência social na esfera estadual, na
forma do artigo SQ da Lei Federal nQ 8.742, de 7 de dezembro
de 1993.



Art. 27 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 28 - Revogam-se as disposições em contrário.!!
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de
Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c os arts. 103 e 220, do
Regimento Interno.
* - Publicado de acordo como texto original.

"MENSAGEM No 112/96'
Belo Horizonte, 20 de maio de 1996.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o projeto de
lei incluso, que autoriza o Poder Executivo a assumir débito
da empresa MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
e dá outras providências.
o Projeto encaminhado trata de débito resultante de
contribuições previdenciárias não recolhidas pela MGS -
Minas Gerais Administração e Serviços S.A., relativas ao
período de fevereiro de 1988 a dezembro de 1994, conforme
consta do levantamento realizado pelo Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, devidamente especificado no projeto.
Conquanto expressivo, o débito pode ser quitado em até

noventa e seis parcelas, nos exatos termos da Lei Federal no
9.129, de 20 de novembro de 1995, com exclusão do valor da
multa, o que distende o pagamento ao longo de período
considerável, diluindo o impacto da despesa sobre o Tesouro.
Por oportuno, cabe esclarecer que o Estado, por força da
Lei ng 10.827, de 23 de julho de 1992, modificada pela Lei
ng 11.050, de 19 de janeiro de 1993, assumiu a
responsabilidade pelo débito de natureza trabalhista dos
servidores detentores de função pública absorvidos pela
administração direta, responsabilidade que o projeto
estende, por decorrência, à divida previdenciária que a MGS
- Minas Gerais Administração e Serviços S.A. não pôde
recolher.
Por se tratar de projeto urgente, solicito que a sua
apreciação se faça nos termos do artigo 69 da Constituição
do Estado.
Apraz-me renovar a vossa Excelência meus protestos de
elevado apreço e distinta consideração.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI No 817196
Autoriza o Poder Executivo a assumir débito da empresa MGS
- Minas Gerais Administração e Serviços S.A. e dá outras
providências.
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a assumir
débito de natureza previdenciária de responsabilidade da
empresa MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
entidade da administração indireta do Estado, no valor
atualizado de R$23.891.480,10 (vinte e três milhões,
oitocentos e noventa e um mil, quatrocentos e oitenta reais
e dez centavos).
Parágrafo único - O débito de que trata este artigo se
refere a contribuições previdenciárias não recolhidas e
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resulta de levantamento feito pelos órgãos próprios do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, compreendendo o
período de fevereiro de 1988 a dezembro de 1994, de
conformidade com as notificações ngs 31939541-3, 31939542-1,
31939543-0, 31939544-8, 31939545-6, 31939546-4, 248703, CDF
249 e 1.076 e NFLD 29952.
Art. 2o - O Poder Executivo fica ainda autorizado a
confessar perante o INSS o débito de que trata esta lei e a
requerer o seu pagamento parcelado, nos termos da Lei
Federal np 9.129, de 20 de novembro de 1995.
Art. 3g - Será consignada, anualmente, no orçamento do
Estado dotação suficiente para pagamento do débito
mencionado no artigo 1Q.
Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 5 - 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 os arts. 103 e 220, do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM Ng 11319E*
Belo Horizonte, 20 de maio 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 o Poder
Executivo a doar imóvel que menciona ao Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária - INCRA.
o imóvel de que trata o projeto, com a área de 4.915.600m2,
integra a Fazenda Porto Feliz, no Distrito de Chaveslândia,
do Município de Santa Vitória e foi adquirido pelo Estado em
1904, por adjudicação em pagamento de custas de inventário.
Posteriormente, em divisão homologada por sentença judicial
de 1938 e registrada no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Ituiutaba, deu-se a posse efetiva do terreno.
Ocorre que o imóvel está situado em local conflituoso, onde
a luta pela posse da terra mantém a região sob permanente
tensão social, com sérios riscos de confrontos de
conseqüências imprevisíveis.
O INCRA, atento à gravidade da situação, adota providências
emergenciais, com vistas ao assentamento na área dos
Trabalhadores Sem Terra. Para tanto, espera contar com a
colaboração do Estado, conforme solicitação que me foi
dirigida pelo seu Superintendente Regional em Minas Gerais e
a que esta faço juntar.
A medida que ora proponho, acolhendo o justo pleito da

direção regional do INCRA, traduz a solidariedade do Governo
do Estado ao programa arrojado que ora empreende o Governo
Federal, objetivando a implantação de um novo modelo
fundiário no Pais.
Tratando-se de matéria de grande interesse público,

solicito a Vossa Excelência que o projeto seja apreciado em
regime de urgência a q ue se refere o artigo 69 da
Constituição do Estado.
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Nesta oportunidade, 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 818196
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel que menciona ao
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA.
Art. l Q - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA
- o imóvel de propriedade do Estado, constituido de terreno
com a área de 4.915.600,00m2, integrante da Fazenda Porto
Feliz, no Distrito de Chaveslândia, Municipio de -Santa
Vitória, adjudicado ao Estado conforme sentença judicial
registrada no Livro 3-AU, fis. 77, sob o 

no 
39.282, do

Cartório de 1Q Oficio do Registro de Imóveis da Comarca de
1 tu i ut aba.
Parágrafo único - O imóvel de Que trata este artigo

destina-se ao assentamento de trabalhadores rurais, a cargo
do donatário. -
Art. 2 - A doação prevista nesta lei far-se-á com
obediência ao disposto no artigo 17 da Lei Federal nQ 8.666,
de 21 de junho de 1993.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c os arts. 103 e 220. do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM No 114/96*
Belo Horizonte, 20 de maio de 1996.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei
incluso, que cria o Fundo Estadual de Assistência Social -
FEAS- e dá outras providências.
A criação do fundo se dá em cumprimento ao disposto no

artigo 30 da Lei Federal nQ 8.742. de 7 de dezembro de 1993,
e constitui instrumento para que o Estado possa garantir as
condições financeiras e de administração dos recursos
destinados ao desenvolvimento das ações de assistência
social.
O projeto atende ás exigências da Lei Complementar no 27,

de 18 de janeiro de 1993, e é de especial importância para a
execução dos programas assistenciais do Estado, razão pela
qual solicito a Vossa Excelência que a sua apreciação se
faça com urgência, nos termos do artigo 69 da Constituição
do Estado.
Apraz-me renovar a Vossa Excelência meus protestos de
elevado apreço e distinta consideração.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI Hp 819196
Cria o Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - e dá

outras providências.
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Art. lg - Fica criado o Fundo Estadual de Assistência
Social - FEAS -, que tem por objetivo garantir as condições
financeiras e de administração dos recursos destinados ao
desenvolvimento das ações de assistência social a cargo do
Estado.
Art. 2o - São recursos do FEAS:

- as dotações orçamentárias do Estado e créditos
adicionais;
II - as dotações, contribuições em dinheiro, valores, bens

móveis e imóveis, devidamente identificados, que venha a
receber dos organismos governamentais, nacionais ou
internacionais, bem como de pessoas físicas e juridicas,
nacionais ou estrangeiras;
III - os provenientes dos concursos de prognósticos,

sorteios e loterias do Estado;
IV - os resultados de aplicações financeiras de recursos do

FEAS, realizadas na torna da lei;
V - os provenientes de alienação de bens móveis e imóveis

do Estado no âmbito da assistência social;
VI - as transferências do Fundo Nacional de Assistência
Social e de outros fundos;
VII - os advindos dos convênios da área de assistência
social, celebrados com a União, com entidades nacionais e
internacionais, públicas e privadas;
VIII - outros recursos que lhe forem destinados.
Art. 3Q - Os recursos do FEAS serão aplicados:
1 - no pagamento dos benefícios eventuais previstos no
inciso 1 do artigo 13 da Lei Federal ng 8.742. de 7 de
dezembro de 1993, mediante critério estabelecido pelo
Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS;
II - no apoio técnico e financeiro aos serviços, programas

e projetos de assistência social, em âmbito regional ou
local, aprovado pelo Conselho Estadual de Assistência Social
- CEAS -, observada a prioridade estabelecida no parágrafo
único do artigo 23 da Lei Federal nQ 8.742, de 7 de dezembro
de 1993;
III - no atendimento, em conjunto com os municípios. das

ações assistenciais de caráter de emergência, sob a
orientação e concordância do Conselho Municipal de
Assistência Social;
IV - na capacitação de recursos humanos e no

desenvolvimento de estudos e pesquisas relativos à área da
assistência social
V - no estimulo e apoio às ações regionalizadas de

assistência social
VI - no desenvolvimento das ações assistenciais propostas
no Plano Estadual de Assistência Social, aprovadas pelo
Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS;
VII - na transferência de recursos aos fundos municipais de

assistência social;
VIII - na celebração de convênios ou contratos com
prestadores de serviços de entidades privadas ou
filantrópicas na área de assistência social.
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Art. 4 - O Tesouro Estadual repassará, mensalmente,
recursos provenientes das fontes sob sua responsabilidade,
destinados à execução do orçamento do FEAS.
Art. S - Cabe á Secretaria de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente, responsável
pela coordenação da Política Estadual de Assistência Social,
gerir o Fundo de Assistência Social, de acordo com a Lei
Federal ng 4.320, de 7 de março de 1964, e Lei Complementar
ng 27, de 18 de janeiro de 1993, sob a
orientação e nos termos de deliberação do Conselho Estadual
de Assistência Social - CEAS.
Art. B - O Poder Executivo disporá, no prazo de 60
(sessenta) dias contados da data de publicação desta lei,
sobre o regulamento e funcionamento do Fundo Estadual de
Assistência Social - FEAS.
Art. 7Q - E condição para os repasses, aos municípios, dos
recursos de que trata esta lei a efetiva instituição e
funcionamento:

- do Conselho Municipal de Assistência Social, de
composição paritária entre governo e sociedade civil;
II - do Fundo Municipal de Assistência Social, com

orientação, deliberação e controle dos respectivos conselhos
de assistência social;
III - do Plano Municipal de Assistência Social.
Art. 8Q - Obedecida a legislação em vigor, quando não
estiverem sendo utilizados nas finalidades próprias, os
recursos do FEAS poderão ser aplicados no mercado
financeiro, cujos resultados a ele reverterão.
Parágrafo único - As aplicações de Que trata este artigo

serão feitas pela administração do Fundo, que delas prestará
contas mensalmente ao Conselho Estadual de Assistência
Social - CEAS.
Art. Q - Os recursos a que se refere o artigo anterior
poderão ser depositados em conta especial a ser aberta _e
mantida em instituição financeira oficial, com remuneração
máxima correspondente à taxa vigente no mercado.
Art. 10 - O saldo financeiro do exercício apurado em

a balanço poderá ser utilizado em exercício subseqüente, se
incorporado ao orçamento do Fundo.
Art. 11 - A execução orçamentária das receitas se
processará através da obtenção do seu produto nas fontes
determinadas nesta lei.
Art. 12 - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária

o autorização orçamentária.
Parágrafo único - Para casos de insuficiência e omissões
orçamentárias, poderão ser utilizados os créditos
suplementares e especiais autorizados por meio de lei.
Art. 13 - O orçamento do FEAS evidenciará as políticas e o
programa de trabalho governamentais, observados o Plano
Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, além dos
princípios da universalidade e do equilíbrio.
Parágrafo único - O orçamento do FEAS acompanhará o

orçamento do Estado, em obediência ao principio de unidade.
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Art. 14 - A contabilidade do FEAS tem por objetivo
evidenciar a sua situação financeira, patrimonial e
orçamentária, observados os padrões e normas estabelecidas
na legislação pertinente.
Art. 15 - O prazo de duração do Fundo Estadual de

Assistência Social - FEAS - é indeterminado.
Art. 16 - O grupo coordenador do FEAS fica assim
constituido;

- 2 (dois) representantes da Secretaria de Estado do
Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente;
II - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do

Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN;
III - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da

Fazenda;
IV - 1 (um) representante do Agente Financeiro.
Parágrafo único - As atribuições do grupo coordenador são
as estabelecidas pela Lei Complementar ng 27, de 18 de
janeiro de 1993.
Art. 17 - Para o atendimento das despesas decorrentes da
execução desta lei no corrente exercicio, fica o Poder
Executivo autorizado a abrir crédito especial de R$50.000,00
(cinqüenta mil reais), observado o disposto no artigo 43 da
Lei Federal ng 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 19 - Revogam-se as disposições em contrário.!!
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de
Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos ternos do art. 195, c/c 05 arts. 103 e 220, do
Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFICIOS
Do Sr. Silas Brasileiro, Deputado Federal, agradecendo o
convite para participar do ciclo de debates com o tema
"Agribusiness"
Do Sr. Aluizio Fantini Valério, Presidente da RURALMINAS,
encaminhando processos de legitimação de terras devolutas
rurais e urbanas, de propriedade do Estado, a fim de que se
cumpra o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição
Estadual. (- Anexe-se á Mensagem nQ 108/96.)

TELEGRAMAS
Do Sr. Ademir Lucas, Secretário de Esportes, agradecendo o
convite para participar do ciclo de debates com o tema
'Agr i bus i ness
Do Sr. Custódio Mattos, Prefeito de Juiz de Fora,

agradecendo o convite para participar da reunião especial em
homenagem á Associação Comercial.

CARTÕES
Dos Srs. Fernando Alberto Diniz, Deputado Federal Flávio
Régis Xavier de Moura e Castro, Conselheiro Presidente do
Tribunal de Contas do Estado; e Bruno L.onbardi, Procurador-
Chefe da Defensoria Pública do Estado, agradecendo o convite



para participarem da reunião especial em homenagem à
Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais.
Dos Srs. Ruy José Vianna Lage. Presidente da COPASA, e
Sebastião Antônio dos Reis e Silva, Diretor Regional do
SENAC em Minas Gerais, agradecendo o convite para
participarem do ciclo de debates com o tema "Agribusiness".

Apresentação de Proposições
0 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 á Mesa a seguinte

proposição:
PROJETO DE LEI No 820196

Dispõe sobre a contratação de pessoal no Poder Executivo e
dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Até que as despesas com pessoal no Estado de
Minas Gerais atinjam o percentual máximo admitido no art.
l Q. III, da Lei Complementar no 82. de 27 de março de 1995,
ficarão sujeitos à aprovação expressa e indelegável do
Governador do Estado todos os atos de contrataco de pessoal
ou de provimento de cargos nos órgãos ou nas entidades da
administração direta e indireta do Poder Executivo.
£ l - Incluem-se entre os atos sujeitos à aprovação

expressa do Governador do Estado os de contratação de mão-
de-obra por intermédio de empresas prestadoras de serviços e
os de contratação temporária de pessoal técnico
especializado para atendimento de necessidades nas áreas de
ensino e pesquisa nas entidades da administração indireta do
Poder Executivo.

- No cumprimento do disposto neste artigo, os
titulares das entidades Que integram a administração
indireta do Poder Executivo encaminharão ao Governador do
Estado, no prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura
do ato de admissão de pessoal, exposição de seus motivos,
sendo que o ato somente produzirá efeitos a pós sua
ratificação pelo Chefe do Poder Executivo.
f 3Q - A publicação de edital para abertura de concurso
público no Estado de Minas Gerais dependerá de autorização
expressa do Governador do Estado.
Art. 2Q - Será dispensada a providência de que trata o art.
lo quando o vencimento do cargo ou o salário for inferior a
quatro vezes o valor do simbolo QP-Ol ou em caso de urgência
comprovada, para que não haja descontinuidade no serviço.
Parágrafo único - Nos casos previstos no artigo, o
responsável pela admissão de pessoal deverá fazer publicar,
junto com o ato de admissão, os seus motivos,
responsabilizando-se pela veracidade de suas afirmações.
Art. S - Considera-se falta funcional, apurada mediante o

devido processo administrativo e passivel de advertência, o
descumprimento do disposto nesta lei ou a prestação de
informação inveridica acerca dos motivos da admissão de
pessoal, nos casos em que seja exigida sua apresentação.
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Parágrafo único - Em caso de reincidência, o servidor
ocupante de cargo de provimento efetivo sujeita-se ás
penalidades de suspensão e demissão, e o ocupante de cargo
de provimento em comissão, à exoneração.
Art. 4o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. Sg - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
José Bonifácio
Justificação: A atual situação financeira do Estado, que

não é diferente da das demais entidades da Federação, exige
rigor no controle dos gastos públicos. As despesas com
pessoal, conforme tem sido veiculado insistentemente nos
meios de comunicação e é abertamente admitido pelos
responsáveis pela condução das finanças estaduais,
contribuem significativamente para o quadro atual.
A centralização, nas mãos do Chefe do Poder Executivo, das
decisões acerca da admissão de pessoal tem precedentes
recentes na história brasileira: foi adotada, por exemplo,
durante o Governo Sarney, na esfera da União.
o projeto de lei trata de matéria urgente e necessária, que
integra o rol de competência da Assembléia Legislativa,
razão pela qual contamos com o apoio dos Deputados á sua
aprovação nesta Casa.
- 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. -

COMUNZCAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Luiz Antônio Zanto, Mauri Torres, Jairo Ataide (2), Alencar
da Silveira Júnior (2) e Maria Olivia.

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

Mourão.
O Deputado Bonifácio Mourão - Orlando Keller. em dia de
inspiração, preencheu toda a pág. 15 do "Estado de Minas" de
3/5/96 com bel issima reportagem sobre "0 Rio dos Poetas".
Termina sua página da seguinte forma: "O Rio Doce, por

enquanto, preocupa somente alguns poetas da vida, almas que
amam e que persistem em guardar água para o futuro".
Ouso discordar: a situação do Rio Doce e de sua bacia nos
preocupa. Tanto que foi criada, em 1993. a Comissão de
Estudos Integrados da Bacia do Rio Doce, que engloba os
Governos do Estado de Minas Gerais e do Espirito Santo,
empresas e comunidade de sua bacia, que tem por função
iniciar o projeto de despoluição da bacia do Rio Doce, em 17
anos, com um orçamento de uS$1.700,000.000,00. Urge que a
Comissão seja reativada. Temos que retomar o assunto com
mais vigor e energia e impulsioná-lo em direção a uma
efetiva e eficaz ação despoluidora, conjugada com uma
legislação ambiental adequada aos municípios que compõem a
sua bacia e a participação efetiva das comunidades no
despertar da educação ambiental
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Hoje, dia 20, os a'mbientaUistas da região estão realizando
a II Descida Ecológica do Rio Doce, O grupo, dividido em
equipes de canoagem, coordenação, apoio e contatos, educação
ambiental e documentário, percorrerá 875km - da nascente, em
Ressaquinha, na Serra da Mantiqueira, até a foz do rio, em
Regência, no Espirito Santo.
De 20/5 até 5/6 - Dia Mundial do Meio Ambiente -, o grupo
de 12 pessoas vai passar por 35 cidades ribeirinhas,
descendo o Rio Doce em quatro caiaques e em barco motor, da
Policia Militar, que dará o seu apoio. O trabalho de
educação ambiental será desenvolvido em 49 municípios. Em
muitas partes do rio, as equipes têm que sair da água por
causa das fortes corredeiras. Afinal, o Rio Doce possui 17
locais com quedas d'água - para amenizar os 1.200m de
altitude do local em que nasce.
E triste a situação do Rio Doce, considerado um dos mais
poluídos do Brasil - 75% de sua bacia se localiza em Minas
Gerais. Este Estado, portanto, tem responsabilidade maior
pela sua transformação, a partir de um trabalho sério e
permanente pela sua despoluição.
O Rio Doce não pode ser apenas inspiração dos poetas. Deve
ocupar espaço maior na mente dos mineiros, tão grande e
imponente quão imponente e grande é o seu leito.

2a Fase
Abertura de Inscrições

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Deputada Maria
Olivia - falecimento do ex-Deputado Sebastião Navarro
Vieira, pai do Deputado Sebastião Navarro Vieira, em Poços
de Caldas; e pelos Deputados Alencar da Silveira Júnior (2)
- falecimento das Sras. Alice Ribeiro de Santana, em
Itabirito, e Amanda Silva Oliveira, em 14/5/96, em Patos de
Minas; Jairo Ataide (2) - falecimento dos Srs. Agnaldo
Drummond e João Wilson Gonçalves Pereira Júnior, em Montes
Claros; Mauri Torres - falecimento da Sra. Glória Chamongi,
em Barão de Cocais; e Luiz Antônio Zanto - falecimento do
Sr. Osório Castanheira Sobrinho, em Fruta] ( Ciente. Oficie-
se.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem
feitas, Lideres inscritos nem oradores para o Grande'
Expediente, a Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a especial de amanhã, dia 21, ás 9 horas;
para a extraordinária da mesma data, ás 20 horas, nos termos
dos editais de convocação, e para a ordinária deliberativa
da mesma data, ás 14 horas, com a seguinte ordem do dia: N
A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.)-
Levanta-se a reunião.
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ATA DA 104a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 16 DE MAIO DE 1996

Presidência do Deputado Agostinho Patrús
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em 2o turno,
do Projeto de Resolução no 773/96; aprovação na forma do
vencido em lQ turno, com a Emenda ng 1 - Discussão, em l
turno, do Projeto de Lei no 779/96; aprovação com a Emenda
nQ 1 - Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei ng 725/96;
aprovação com a Emenda ng 1 - Discussão, em 2g turno, do
Projeto de Lei ng 1.041/92; aprovação na forma do vencido em
l Q turno - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Rémolo Aloise - Maria José Raueisen - Ibrahim Jacob
- Ermano Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto
- Arnaldo Canarinho - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão -
Carlos Murta - Clêuber Carneiro - Dilzon Melo - Dimas
Rodrigues - Djalrna Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão -
Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto
- Hely Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José
- Jairo Ataide - João Batista de Oliveira - João Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Maria Barros
- Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé -
Marcelo Gonçalves - Marcos Helénio - Maria Olivia - 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 Agostinho Patrús) - As 9h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2Q-Secretária, para proceder á leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE
Ata

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

2g PARTE (ORDEM DO DIA)
2a Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2sá Parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
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A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
da reunião os Projetos de Lei ns 761 e 762/96, que
receberam emendas em Plenário, na reunião extraordinária
realizada ontem, à noite, e foram devolvidos à Comissão de
Administração Pública, bem como os Projetos de Lei ns
729/96 e 647/96, por não preencherem os requisitos
regimentais para sua apreciação.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de
Resolução no 773/96, da Mesa da Assembléia, que altera
dispositivos da Resolução np 5.065, de 31/5/90. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do projeto, na forma do
vencido em lQ turno, com a Emenda nQ 1, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nQ 1, que recebeu
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Resolução n
773/96 na forma do vencido em lQ turno, com a Emenda nQ 1. A
Comissão de Redação.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei flQ 779/96, do
Governador do Estado, que autoriza o Instituto dó
Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas
Gerais a alienar imóveis que menciona. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda n
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina por sua aprovação com a Emenda nQ 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nQ 1, que recebeu
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em lQ turno, o Projeto de Lei nQ 779/96
com a Emenda nQ 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei no 725/96, do
Governador do Estado, que autoriza a RURALMINAS a permutar
imóvel com o Município de Janaúba. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda n
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina por sua aprovação com a Emenda nQ 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nQ 1, que recebeu
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, , em lQ turno, o Projeto de Lei nQ 725/96
com a Emenda nQ 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng 1.041/92. do

Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar
imóvel ao Município de Matipó. A Comissão de Fiscalização
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Financeira 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, o
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontrara. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em
2Q turno, o Projeto de Lei ng 1.041/92 na forma do vencido
em lQ turno. A Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da reunião, a
Presidência a encerra, convocando os Deputados para a
ordinária deliberativa de logo mais, às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada Levanta-se a reunião.

ERRATA

PROJETO DE LEI No 177/95
(Ex-Projeto de Lei no 759/92)

No despacho ao projeto de lei em epigrafe, publicado na
edição de 7/4/95, na pág 40, co]. 3, onde se lê:
"e de Saúde e Ação Social para deliberação,", leia-se:
e de Educação para deliberação,'.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 1996

ATAS

ATA DA 151? REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 21 DE MAIO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e
Rêmolo Aloise

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE); Ata - Apresentação de Proposições: Projeto de
Lei no 821/96 - Requerimentos ns 1.419 a 1.433/96 -
Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro

Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob
- Ermano Batista - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira
Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio
Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bonifácio
Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro -
Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Elbe
Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento
- Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - 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 - Lula 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 - Ronaldo
Vasconcel los - Sebastião Helvõcio - Simão Pedro Toledo -
Toninho Zeitune - Wilson Trôpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 14h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-Secretária, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

lg PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- A Deputada Maria José Haueisen, 2- Secretária, procede é
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.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas á Mesa as seguintes
proposições;

PROJETO DE LEI Np 821/96
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Declara de utilidade pública a Associação Beneficente de
Amparo aos Idosos - ABAI -, com sede no Município de
Guaraciaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Beneficente de Amparo aos Idosos - ABAI -, com sede no
Município de Guaraciaba.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 15 de maio de 1996.
Sebastião Costa
Justificação: A Associação Beneficente de Amparo aos Idosos
- ABAI - é entidade civil, beneficente, filantrópica e sem
fins lucrativos.
Desde que foi fundada, em 4/6/89, a Associação tem prestado
relevantes serviços de assistência gratuita aos idosos do
Município de Guaraciaba e da região, fazendo jus, portanto,
ao titulo declaratório de utilidade pública, razão pela Qual
conto com o apoio dos ilustres pares à aprovação desta
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.

REQUERIMENTOS
NQ 1.419/96. do Deputado Sebastião Costa, solicitando se

oficie aos Presidentes do Tribunal de Contas da união, do
Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Justiça
comunicando a criação dos novos municípios, conforme a Lei
nQ 12.030, de 21/12/95. (- A comissão de Assuntos
Municipais.)
NQ 1.420/96, do Deputado Luiz Antônio Zanto, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Prefeito Municipal e o Presidente do Sindicato Rural do
Município de Itapagipe, pela realização da 16 Exposição e
Feira de Animais e da 23 Festa de Rodeio .(- A Comissão de
Agropecuária.
Ng 1.421/96, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira,

solicitando seja formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MO
com vistas á conclusão de obras na Rodovia BR-383, entre os
Municípios de São João dei-Rei e Caxambu. (- A Comissão de
Administração Pública.)
NQ 1.422/96, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, em que

pede sejam solicitadas ao Diretor de Manutenção do DER-MG
informações sobre o andamento das obras na estrada que liga
o Município de Santa Rita de Caldas ao de Ibitiúra de Minas.
(- A Mesa da Assembléia.)
NQ 1.423/96, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira,

solicitando que esta Casa manifeste solidariedade com o Sr.
Arlindo Porto, tendo em vista as criticas a ele feitas pela
imprensa paulista. (- A Comissão de Administração Pública.)
NQ 1.424/96, da Comissão de Agropecuária e Política Rural,

solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
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Agricultura e ao Diretor-Geral do Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMÃ - com vistas a se estabelecer parceria
entre essa autarquia e o Ministério da Agricultura com o
objetivo de dar melhor aproveitamento ao Laboratório de
Referência Animal - LARA -, localizado no Município de Pedro
Leopoldo.
NQ 1.425/96. da Comissão de Agropecuária e Política Rural,

solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado com
vistas á implantação efetiva do serviço de inspeção de
produtos de origem animal no Estado. (-Distribuídos á
Comissão de Agropecuária.) -
NQ 1.426/96, do Deputado Glycon Terra Pinto, em que pede
sejam solicitadas ao. Presidente da COPÂSA-MG informações
quanto a providências para a construção de barragem no
Município de Pedra Azul, sob estado de calamidade pública.
(- A Mesa da Assembléia.)
Ng 1.427/96, do Deputado José Henrique, solicitando sejam
tomadas as providências cabíveis para a tramitação do
projeto de lei que objetiva mudar o topõnimo de Itabirinha
de Mantena para Itabirinha.
NQ 1.428/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a
cidade de Caetanópolis por seus 42 anos de existência. (-
Disbrituidos á Comissão de Assuntos Municipais.)
NQ 1.429/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Acácia de Malacacheta, localizada no Municipio de
Malacacheta, por seus 15 anos de existência
NQ 1-430/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Carmo Viggiano, localizada no Município de Inhapim,
por seus 15 anos de ,existência.
NQ 1.431/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Bolivar Duque, localizada no Município de Juiz de
Fora, por seus seis anos de existência:
NQ 1.432/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações coma Loja
Maçônica Fraternidade universal, localizada no Municipio de
São Sebastião do Paraíso, por seus 98 anos de existência.
Ng 1.433/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Estrela de Queluz, localizada no Município de
Conselheiro Lafaiete, por seus 97 anos de existência. (-
Distribuídas à Comissão de Educação.)

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Nos termos do # lg do art. 23 do
Regimento Interno, a Presidência interrompe os trabalhos
ordinários para dar prosseguimento ao Fórum Técnico
Orçamento e Políticas Públicas com o tema 'Experiências
Participativas na Elaboração e Gestão das Políticas
Públicas.
- A ata da parte interrompida será publicada em outra

edição.
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Reabertura dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente (Deputado Rênolo Aloise) - Estão reabertos

os trabalhos ordinários.
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de quorum" para continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando os Deputados para as
extraordinárias de logo mais, ás 20 horas, e de amanhã, dia
22, ás 20 horas, e para a especial de amanhã, às 9 horas,
nos ternos dos editais de convocação, bem como 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 14a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia quatorze de maio de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da
Assembléia os Deputados Sebastião Navarro Vieira, Wanderley
Ávila, Maria José Haueisen, Ibrahim Jacob e Ermano Batista,
membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini, Glycon Terra
Pinto, Romeu Queiroz 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, e é
lida e aprovada a ata da reunião anterior. O Presidente
informa que, nos termos do art. 3Q, III, da Lei no 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 os 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 Glycon Terra Pinto, que emite
pareceres pela aprovação dos processos das seguintes
entidades: Casa do Movimento Popular da Região Industrial
da Grande Belo Horizonte, Conselho Particular de Pains da
SSVP, Conselho Particular de Pains da SSVP, Prefeitura
Municipal de Consolação, Movimento Cultural de Paracatu,
Movimento Cultural de Paracatu, Creche Comunitária Tia
Francisca, Prefeitura Municipal de Sacramento, Lar
Comunitário das Operárias de São José, Associação de
Pequenos Produtores do Jorge, Associação Comunitária dos
Pequenos Produtores Rurais do Município de Pocrane, Conselho
de Desenvolvimento da Vargem da Costa. Corporação Musical
Santo Antônio, Associação de Livre Apoio ao Excepcional,
Prefeitura Municipal de Além Paraiba. SSVP de Tabuleiro,
Prefeitura Municipal de Cristina, Prefeitura Municipal de
Matias Cardoso, Prefeitura Municipal de Matias Cardoso,
Associação Comunitária da Cachoeirinha, Associação das
Mulheres Trabalhadoras Rurais da Catarina, Associação
Espirita Santa Joana d'Arc, Conselho Particular de Pains da
SSVP, Serviço de Amparo, Recuperação e Assistência Social,
Conselho Particular de Pains da SSVP, Prefeitura Municipal
de Vargem Bonita, Prefeitura Municipal de Cristina,



Prefeitura Municipal de Coluna, Caixa Escolar Frei
Concôrdio, Conselho Particular Sagrada Família da SSVP,
Crianças do Mundo, Obras Sociais do Grupo Espirita Obreiros
da Paz, Conselho de Desenvolvimento Comunitário de
Pindaíbas, Associação de Proteção á Velhice, Obras Sociais
do Caladinho, Fundação Jaime Martins, Associação Mineira de
Paraplégicos, Prefeitura Municipal de Paulistas. Prefeitura
Municipal de Santo Hipólito, Centro Infantil Comunitário,
Ambulatório Evangélico, Caixa Escolar Pedro Roberto de
Menezes, Centro de Recuperação e Assistência Social
Integrada, Prefeitura Municipal de Bias Fortes, Santa Cruz
Futebol Clube, Creche Criança Esperança. Associação do
Povoado de Santana, Associação Assistencial Bairro Pinguda,
Associação dos Deficientes de Teôfilo Otóni, APAE de Pedro
Leopoldo, Prefeitura Municipal de Conceição do Pará, Creche
Comunitária Maria Floripes, Desafio Jovem do Rio Doce,
Associação dos Moradores do Conjunto Residencial Cardo,
Associação Feminina do Bairro Tiro], Prefeitura Municipal de
Felisburgo, Comissão Popular de Saúde e Ação Social, Creche
Municipal de São Francisco de Assis, Associação Comunitária
Ação Social e Educacional do Médio Piracicaba, Assistência
aos Escolares do Bairro de Santo Antônio, União Comunitária
do Bairro Zacarias, Creche Lar Bom Pastor de Baguari,
Filadélfia Obras Sociais, Central das Associações de Bairros
de Patrocínio, Sociedade Esportiva Primeiro de Maio,
Associação dos Moradores da Vila Santa Rita de Cássia,
Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Sede do Município
de Divino. Associação de Amparo á Criança e ao Idoso,
Prefeitura Municipal de Consolação, Conselho de
Desenvolvimento Comunitário São Sebastião da Vargem Alegre,
Associação de Assistência a Carentes de Pirapora, Associação
de Assistência a Carentes de Pirapora, Associação de
Assistência a Carentes de Pirapora. 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, lg-Vice-Presidente, e
Ermano Batista, 4Q-Secretário, que emitem pareceres por sua
aprovação, os quais, submetidos a discussão e votação, cada
um por sua vez, são aprovados Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Mesa e da Comissão para
a próxima reunião, determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de maio de 1996.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Wanderley Ávila -
Maria José Haueisen - Ibrabim Jacob - Ermano Batista -
Miguel Martini - Clêuber Carneiro - Glycon Terra Pinto -
Geraldo Rezende.
ATA DA 43a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas do dia quatorze de maio 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 supracitada Comissão. Havendo
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número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Santanna,
declara abertos os trabalhos, informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e solicita
ao Deputado Anivaldo Coelho que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Nos termos do art. 122. inciso IV, do
Regimento Interno, a Presidência acusa o recebimento pela
Comissão, para apreciação, dos Projetos de Lei ngs 784 a 786
e 788 a 801/96. Passa-se à fase de discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votação,
são aprovados pareceres que concluem pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei ngs 739/96; 740/96, com a Emenda np 1; e
741/96 (relatora: Deputada Elbe Brandão); 731/96 (relator:
Deputado Anivaldo Coelho); 788/96 com as Emendas nçs 1 a 3
(relator; Deputado Simão Pedro Toledo); e pela
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela
injuridicidade dos Projetos de Lei ns 742/96, registrando-
se o voto contrário do Deputado Anivaldo Coelho, e 743/96
(relator: Deputado Simão Pedro Toledo). O Projeto de Lei np
771/96, q ue recebeu parecer do Deputado Anivaldo Coelho pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade,
teve a discussão e a votação adiadas em virtude de pedido de
vista formulado pelo Deputado Arnaldo Penna e deferido pela
Presidência. 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
pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei ns
599/95, 764, 767, 769 e 772/96 (novo relator: Deputado
Anivaldo Coelho). Nos termos do art. 189 do Regimento
Interno, a Presidência determina o envio dos Projetos de Lei
ns 742 e 743/96 ao Plenário para a inclusão dos pareceres
em 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. 21 de maio de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças - Anivaldo
Coelho - Elbe Brandão.
ATA DA 25a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As dez horas e dez minutos do dia dezesseis de maio de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Paulo Schettino, Elbe Brandão e José
Maria Barros, membros da Comissão supracitada Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Schettino,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado José Maria
Barros que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Em seguida, a Presidência suspende os trabalhos por tempo
indeterminado. Reaberta a reunião às 141h50min, o Presidente
distribui à Deputada Elbe Brandão o Projeto de Resolução ng
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773/96 e os Projetos de Lei ns 133, 372, 495 e 578/95 e ao
Deputado José Maria Barros os Projetos de Lei nQ5 592 e
634/95 e 653, 655, 657 e 670/96. Passa-se à 2a Fase da Ordem
do Dia, com a discussão e a votação do Projeto de Resolução
nQ 773/96, proposição sujeita à apreciação do Plenário. A
Deputada Elbe Brandão apresenta parecer mediante o qual
conclui pela aprovação da matéria. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o parecer. Passa-se à fase de discussão
e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. Discutidos e votados, cada um por
sua vez, são aprovados os pareceres que concluem' pela
aprovação dos Projetos de Lei flQS 133, 372. 495 e 578/95
(relatora: Elbe Brandão), e 592 e 634/95 e 653, 655, 657 e
670/96 (relator: José Maria Barros). Cumprida a finalidade
da reunião, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão - Bonifácio

Mourão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No S72/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a entidade Obra
Social Nossa Senhora Auxiliadora, com sede no Município de
Contagem.
A proposição foi examinada 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 finalidade da referida instituição é atender a crianças e

adolescentes carentes, desenvolvendo, paralelamente,
trabalho de promoção humana com as famílias de seus
assisti dc.
Em virtie do zelo e da responsabilidade com que realiza o

seu trabalho, a entidade merece ter sua utilidade pública
reconhecida.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 572/95 no 1Q turno, na forma original
Sala das Comissões, 21 de maio de 1996-
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 599/95

Comissão de Administração Pública
Relatório
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De autoria do Deputado Rémolo Aloise. o Projeto de Lei n
599/95 visa dar a denominação de Rodovia Domingos Martins à
rodovia que faz a ligação do Município de Itamogi à divisa
dos Estados de Minas Gerais e São Paulo.
A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma original. Vem
agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva,
nos termos do art. 104, 1, b", do Regimento Interno.

Fundamentação
O trecho que faz a ligação do Municipio de Itamogi à divisa
dos Estados de Minas Gerais e São Paulo ainda se encontra
sem denominação oficial, conforme informação prestada pelo
Diretor-Geral do DER-MG. A homenagem que se prestará a
Domingos Martins, nobre cidadão de Itamogi, é forma de
manter vivas suas qualidades e realizações, que muito
contribuíram para o desenvolvimento da região.
Por ter deixado ele grandes marcas na história do

município, consideramos justo e oportuno dar seu nome à
referida rodovia.

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

nQ 599/95 no lQ turno, na forma original.
Sala das Comissões, 22 de maio de 1996.
Elbe Brandão, relatora.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 764/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a entidade Central
das Associações de Bairros de Patrocínio - CAS -, com sede
no Município de Patrocínio.
Submetido o projeto preliminarmente à Comissão de
Constituição e Justiça, que não encontrou óbice à sua
tramitação, cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria no lQ turno, na forma regimental.

Fundamentação
A CÂB trabalha junto aos órgãos públicos e às demais
entidades comunitárias para oferecer às associações de
bairros possibilidade de realizar um proficuo trabalho na
área social. Além disso, procura criar para os moradores
espaço destinado à prática de esporte e lazer, com o
objetivo de proporcionar-lhes uma vida saudável.
Sendo reconhecida com o titulo de utilidade pública, a
referida associação poderá ampliar seu atendimento e seu
papel social.

Conclusão
Pelas razões exaradas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei flQ 764/96 no 1Q turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 21 de maio de 199€.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O IQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 770/96



Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em
epígrafe objetiva proibir o transporte de passageiro em Pé
no serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal.
Publicada em 25/4/96, a proposição foi distribuída às

comissões competentes, para receber parecer, nos termos do
art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.
Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame dos
aspectos jurídico-constitucionais pertinentes à matéria,
fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação
A proposição objetiva proibir o transporte de passageiros
em pé no serviço de transporte coletivo rodoviário
intermunicipal, restringindo-se o número de passageiros à
capacidade nominal do veiculo, o que significa dizer, ao
número de poltronas numeradas dos õnibus. Por outro lado,
em caráter excepcional, prevê a possibilidade de transporte
de passageiros em pé nos casos que especifica. Finalmente,
estabelece multa para ser aplicada aos infratores da medida
ora proposta.
Tendo em vista a repartição de competências no sistema
constitucional vigente, cumpre observar na Carta mineira o
âmbito de competência no qual a matéria se insere.
O transporte coletivo intermunicipal é um serviço público
de competência do Estado membro, cabendo a este o poder
discricionário de escolher se o faz diretamente ou por
concessão a empresa privada (art. 10, IX, da Constituição
Estadual).
No que concerne propriamente à concessão de serviço de

transporte coletivo intermunicipal, temos a Lei ng 7.367, de
2/10/78, alterada pela Lei ng 11.373, de 31/12/93, que
atribui ao DER-MG a exploração e a delegação do serviço de
transporte coletivo rodoviário intermunicipal, ressalvada a
competência outorgada à TRANSMETRD.
Nos termos do parágrafo único do art. 2g da Lei ng 7.367,

de 1978, com a redação dada pela Lei no 11.373, de 1993, 'as
normas e o regime de execução do serviço, bem como a forma
de delegação e as obrigações do delegatário, serão
regulamentados pelo Poder Executivo".
A respeito, o Decreto nQ 32.656, de 14/3/91, que contêm o
Regulamento de Serviço de Transporte Coletivo Rodoviário
Intermunicipal do Estado de Minas Gerais - RSTC -, admite o

o transporte de passageiro em pé, até 1/4 da lotação nominal
do veiculo nos casos de demanda atipica e excessiva de
transporte; em viagem de, no máximo, 100km e em horário e
trecho de linha, se houver motivo relevante ou causa
superveniente que justificar o excesso (art.18, 1, II e
III).
A proposição em tela visa estabelecer novas situações que

2	possibilitam o transporte de passageiro em pé, em
substituição àquelas, a saber:

- nas linhas em que o itinerário seja praticamente
urbanizado, apresentando intensa variação de demanda de



516

passageiros ao longo do dia, classificada pelo Departamento
Estadual de Estradas de Rodagem - DER-MG - como linha semi-
urbana;
- nos casos de prestação de socorro "(art. 2g, 1 e II).
A alteração do decreto supracitado por meio da proposição
de lei em apreço é licita, uma vez que o decreto ou
regulamento só existe nos termos da lei, vale dizer, deve
respeitar o texto constitucional e a legislação em geral,
ainda que no caso em tela a matéria não esteja reservada à
lei propriamente dita.
Com efeito, de acordo com o principio da legalidade
expresso no nosso sistema constitucional (art. S II, da
Constituição Federal), só a lei cria direitos e obrigações,
não podendo o regulamento ficar fora da lei a que se reporta
ou das outras leis.
Pelas razões aduzidas, a matéria em análise não encontra

óbices de natureza juridico-constitucional que impeçam a sua
tramitação nesta Casa, notadamente no que se refere à
iniciativa legislativa.
Todavia, impõe-se observar uma impropriedade técnica no
texto da proposição relativa á revogação do Decreto ng
32.656, de 1991, já mencionado, uma vez que não se trata de
revogação total desse regulamento e sim de um dispositivo
seu, razão pela qual propomos ao final a Emenda ng 1,
corrigindo o engano.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
770/96 com a Emenda ng 1, a seguir redigida.

EMENDA NO 1
Dê-se ao art. 7g a seguinte redação:
"Art. 7g - Revogam-se as disposições em contrário,

especialmente o art. 13 do Decreto ng 32.656, de 14 de março
de 199i.".
Sala das Comissões, 21 de maio de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -
Leonidio Bouças - Elbe Brandão.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 771/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

D projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Geraldo
Nascimento, tem como objetivo alterar a redação do art. SQ
da Lei nQ 10.624. de 17/1/92.
Publicada em 26/4/96, 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
o projeto em estudo visa a incluir um representante do
Fórum Estadual de Moradia Popular no Conselho Estadual de
Habitação, instituído por via do art. Sp da Lei ng 10.624,
de 17/1/92.
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Cumpre ressaltar que o parágrafo único do dispositivo
supracitado remeteu para o Governador do Estado a
competência para dispor, mediante decreto, sobre a
competência e a composição do referido órgão colegiado.
Ao editar o Decreto nQ 37.075, de 18/7/95. o Poder

Executivo indicou 12 representantes de entidades públicas e
privadas para compor o Conselho Estadual de Habitação. Nessa
oportunidade, deixou de contemplar o Fórum Estadual de
Moradia Popular, entidade colegiada que representa a classe
dos denominados sem-casas.
A medida sugerida representa, então, maior participação
democrática da sociedade civil organizada nas decisões de
Governo relativas á questão da moradia, que tanto tem
afligido a população.
Infere-se que o projeto em estudo procura elevar ao
"status" de lei o conteúdo do art 4Q do supracitado
decreto, acrescendo-se o Fórum Estadual de Moradia Popular
ao rol nele constante.
A luz do ordenamento juridico-constitucional vigente, a
matéria não encontra óbice que possa prejudicar sua
tramitação nesta Casa. Entendemos que se aplicam ao caso as
disposições contidas no art. 25, § lç, da Constituição
Federal, que reservou aos Estados as competências que não
lhes sejam por ela vedadas.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
771/96.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1996
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -
Leonidio Bouças - Elbe Brandão.

Redação do Vencido no 19 Turno
PROJETO DE LEI No 391/95

Autoriza o Poder Executivo a conceder gratuidade de
ingresso para menores de 5 (cinco) a 12 (doze) anos de idade
e para os profissionais e autoridades que menciona nas
competições esportivas realizadas nos estádios e nas praças
de esportes de propriedade do Estado e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 19 - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder
gratuidade de ingresso para os menores de 5 (cinco) a 12
(doze) anos de idade e para os profissionais e as
autoridades que menciona nas competições esportivas
realizadas em estádios e praças de esportes de propriedade
do Estado.
4 19 - Os profissionais a que se refere o "caput' deste

artigo correspondem àqueles comprometidos com os trabalhos
de imprensa, inclusive pessoal técnico, credenciados pela
Associação Mineira dos Cronistas Esportivos - AMCE. Nos
eventos interestaduais e internacionais, o credenciamento
será feito pela AMCE em conjunto com a Associação Brasileira
de Cronistas Esportivos - ABRACE.
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f 2Q - As autoridades a que se refere o caput" deste
artigo correspondem aos policiais, civis e militares,
responsáveis pela segurança pública e credenciados pelo
respectivo superior hierárquico, observado o seguinte:

- os superiores hierárquicos competentes ficam obrigados
a enviar, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, à
Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais - ADEMG
- a relação nominal dos policiais credenciados para prestar
serviços durante a realização do evento;
II - em portaria exclusivamente destinada ao ingresso dos

policiais referidos neste parágrafo deverá constar a relação
nominal mencionada no inciso anterior.

- Nos eventos esportivos realizados em praças de
esportes, o controle do ingresso das autoridades policiais
referidas no parágrafo anterior ficará a cargo do
administrador ou da entidade administradora responsável.
f 4Q - Será permitida a entrada dos menores de 5 (cinco) a
12 (doze) anos somente se acompanhados dos pais ou
responsáveis, observadas as condições de segurança adequadas
ás suas faixas etárias-
Art. 2p - A gratuidade a que se refere o artigo anterior
alcança os ex-jogadores profissionais, que terão acesso ao
local do evento por portaria especial, a critério do
administrador ou da entidade administradora responsável.
Art 3g - As autoridades dos Poderes Legislativo, Executivo
e Judiciário, bem como os membros do Tribunal de Justiça
Desportiva, terão reservados lugares de destaque e acesso
por portaria designada pela administradora dos estádios e
pagarão ingresso correspondente ao de cadeira.
6 lg - Até 2 (dois) acompanhantes por autoridade mencionada

neste artigo, desde Que associados da AMCE, terão acesso às
dependências destinadas àquela associação mediante o
pagamento dos ingressos ao preço dos de arquibancada.

2g - Nos eventos esportivos realizados nas praças de
esportes do Estado, as autoridades referidas no "caput"
deste artigo pagarão ingresso correspondente :D de maior
valor pecuniário. A reserva de lugares e as condições de
acesso dessas autoridades ficarão a cargo do administrador
ou da entidade administradora responsável pelo evento.
Art. 4Q - São permitidos convites emitidos:

- pelos clubes participantes do acontecimento:
II - pela entidade esportiva à qual sejam filiados os

clubes referidos no inciso anterior.
1Q - O ingresso dos convidados será debitado â conta do

emitente do convite no borderõ do espetáculo.
6 2c - A administradora dos estádios, ou o administrador ou

a entidade administradora responsável pelo evento realizado
em praça de esportes pública, designará portaria para acesso
dos convidados.
Art. SQ - Ficam ratificadas as permissões de cadeiras
cativas pelo prazo previsto nos respectivos contratos.
Art. 6g - O infrator desta lei fica obrigado a recompor o
prejuizo a que deu causa, acrescido da multa de 10% (dez por
cento).
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Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 8o

 

 - Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente a Lei no 6.847, de 22 de julho de 1976.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 774/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Antônio Zanto. o Projeto de Lei
ng 774/96 disciplina a administração de medicamento a aluno
nas escolas públicas estaduais e dá outras providências.
Publicada em 27/4/96, a proposição foi distribuída às

comissões competentes para receber parecer 1 nos termos do
art. 195, c/c o art. 103, V, a, do Regimento Interno.
Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria
no tocante aos aspectos jurídico-constitucionais,
fundamentado nos seguintes termos.

Fundamentação
A proposição em análise objetiva, precipuamente, proibir a
administração de medicamento a aluno nas escolas públicas
estaduais, sem receita médica. Estabelece que, 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. Finalmente, determina que as escolas da
rede pública estadual de ensino fundamental e médio manterão
ficha médica com informações sobre a saúde do aluno.
A matéria está diretamente relacionada com a proteção e a
defesa da saúde e se insere no âmbito da competência
legislativa concorrente. 'ex-vi' do art. 24, XII, da Lei
Maior:
"Art. 24 - Compete â união, aos Estados e ao Distrito

Federal legislar concorrentemente sobre:

XII -previdência social, proteção e defesa da saúde;".
Por seu turno, a Carta mineira estabelece, em seu art. 61,

XVIII, que cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do
Governador, não exigida esta para o especificado no arU 62,
dispor sobre matéria de legislação concorrente, de que trata
o art. 24 da Constituição da República.
No que se refere à iniciativa legislativa, não encontramos

óbice à deflagração do processo por parlamentar.
Ressalte-se, finalmente, que a proposição de lei em apreço

prevê a regulamentação da matéria pelo Poder Executivo, uma
o vez que seu conteúdo suscita a prática de atos tipicamente

administrativos, quando prevê sanção administrativa a ser
definida em decreto

Conclusão
Concluímos, portanto, pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
774/96.

o Sala das Comissões, 21 de maio de 1996.
a

 

 Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -
Anivaldo Coelho - Antônio Genaro - Elbe Brandão.

PARECER PARA 0 ip TURNO DO PROJETO DE LEI
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Hp 776/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Arnaldo Penna, o projeto em tela

objetiva declarar de utilidade pública a Associação Mineira
de Assistência á Mucoviscidose, com sede no Município de
Belo Horizonte.
Publicado em 2714/96, veio o projeto a esta Comissão para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 195, c/c o art.
103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Em vista da 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
nada recebem pelo exercício dos respectivos cargos. Assim, a
mencionada instituição atende ao disposto na Lei ng 5.830,
de 6/12/71, que regulamenta a declaração de utilidade
pública de entidades.
Para sanar erro material, entretanto, apresentamos a Emenda
nQ 1 ao projeto ora analisado.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
776/96 com a Emenda ng 1, redigida a seguir.

EMENDA Hp 1
Dê-se ao art. lQ a seguinte redação;
"Art. ir, - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Mineira de Assistência à Mucoviscidose, com sede no
Município de Belo Horizonte.".
Sala das Comissões, 21 de maio de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças, relator -
Antônio Genaro - Anivaldo Coelho - Elbe Brandão.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 777/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Arnaldo Penna, o projeto de lei em
análise tem por escopo declarar de utilidade pública o
Conselho Particular Nossa Senhora Mãe dos Homens da
Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Congonhas.
Nos termos do art. 195, c/c o art. 103. V, "a', do
Regimento Interno, após publicada, veio a matéria a esta
Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
A entidade em tela é uma sociedade civil com personalidade
jurídica e está em funcionamento há mais de dois anos. Os
membros da sua diretoria são pessoas idôneas, que nada
percebem pelo exercício de seus cargos.
Portanto, estão satisfeitas as exigências contidas na Lei
nQ 3.373, de 13/5/65, alterada pela Lei nQ 5.830, de
6/12/71, que estabelece normas pelas quais são as sociedades
declaradas de utilidade pública.
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Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
777/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças, relator -
Antônio Genaro - Anivaldo Coelho - Elbe Brandão.

PARECER PARA O Zo TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 391/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, a
proposição em análise dispõe sobre o ingresso gratuito nos
estádios esportivos administrados pelo Estado.
P40 lQ turno, foi o projeto aprovado na forma do

Substitutivo nQ 1, com as Emendas ns 2, 4. 5 e 6.
Agora, volta a matéria a esta Comissão a fim de ser
examinada no 2Q turno. Apresentamos em anexo a redação do
vencido, que integra este parecer.

Fundamentação
A proposição em apreço tem como objetivo limitar a

gratuidade em espetáculos esportivos realizados em estádios
de propriedade do Estado, em especial no Mineirão e no
Mineirinho, ambos administrados pela ADEMG, autarquia
vinculada à Secretaria de Estado de Esportes. Lazer e
Turismo.
Conforme nos manifestamos anteriormente, entendemos ser a

matéria procedente. Haverá aumento das rendas dos jogos e da
receita da ADEMG, pois esta recebe pela locação dos estádios
um percentual da bilheteria. E, sendo ela uma autarquia,
esse fato representa um ganho de receita e de patrimônio
para o Estado. Assim, o projeto tem repercussão financeira
positiva nas finanças públicas.
A medida beneficiará também os clubes, aumentando suas
receitas, e, assim, contribuirá para o desenvolvimento do
esporte no Estado, com reflexos positivos na sua economia,
visto que essa atividade, especialmente o futebol
profissional, gera recursos e empregos.
Além do mais, a medida evitará privilégios e dará respaldo
para recusa de pedido de convites.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2Q turno.
do Projeto de Lei nQ 391/95 na forma do vencido no 1Q turno.
Sala das Comissões. 22 de maio de 1996.
Miguel Martini, Presidente - José Bonifácio, relator -
Romeu Queiroz - Paulo Piau.

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

Comissão de Agropecuária e PoL:ica Rural
Relatório

De autoria do Deputado Jairo Ataide, o projeto de lei em
análise objetiva declarar de utilidade pública a entidade
Empreendimentos Agropecuários Jequitinhonha - EMAPEJ -, com
sede no Municipio de Jequitinhonha.
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Após sua aprovação no 1Q turno, em sua forma original, vem
a matéria a esta Comissão no 2g turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade objeto do projeto de lei em apreço, fundada em
1986, tem como finalidade congregar órgãos e produtores
rurais interessados em melhorar as condições socioeconômicas
da comunidade.
Em virtude do trabalho que realiza, de nítido cunho social,

julgamos oportuna a declaração de sua utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei no 561/95 no 2p turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1996.
Arnaldo Canarinho, relator.

PARECER PARA O Zg 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
tela objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos
Avicultores da Zona da Mata - AVIZOM -, com sede no
Município de Visconde do Rio Branco.
Aprovado o projeto no lg turno, com a Emenda no 1, cabe a

esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria para
o 2o turno, nos termos regimentais. Em anexo, apresentamos a
redação do vencido, parte deste parecer, em atendimento ao
disposto no art. 196, l, do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar tem por objetivo
pleitear e adotar medidas de interesse dos avicultores.
Busca soluções para questões e problemas relativos ás
atividades avicolas, empreendendo a defesa dos direitos e
dos interesses da categoria.
Em vista do trabalho que desenvolve, é justa e meritória a
iniciativa de declará-la de utilidade pública.

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

nQ 644/96 no 2g turno, na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões. 21 de maio de 1996.
Almir Cardoso, relator.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI No 644/96

Declara de utilidade pública a Associação dos Avicultores
da Zona da Mata - AVIZOM -, com sede no Município de
Visconde do Rio Branco.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Avicultores da Zona da Mata - AVIZOM -, com sede no
Município de Visconde do Rio Branco.
Aru 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA 0 2p TURNO DO PROJETO DE LEI
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NO 668/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei
em apreço tem por escopo declarar de utilidade pública a
Associação Comunitária Nossa Senhora do Desterro, com sede
no Município de Igarapé.
Aprovado o projeto no 1Q turno, na forma proposta, compete
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria no 2Q turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Reafirmando o entendimento desta Comissão sobre o assunto,
consideramos justa e oportuna a declaração de utilidade
pública da entidade em tela.
Com efeito, a Associação Comunitária Nossa Senhora do
Desterro é uma sociedade civil sem fins lucrativos, cujo
objetivo, consagrado noestatuto, compreende a organização e
a promoção relativas á melhoria das condições de vida dos
associados.

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

nQ 688/96 no 2Q turno, na forma original-
Sala das Comissões, 21 de maio de 1996.
Jorge Rannas, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 690/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei
em apreço tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Associação de Moradores do Distrito de Monsenhor Izidro, com
sede no Município de Itaverava.
Aprovada a proposição no lQ turno com a Emenda nQ 1, cabe
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria no 2Q turno, nos termos regimentais.
Nos termos do art. 196, o 1Q. do Regimento Interno, cabe-
nos elaborar a redação do vencido, Que é parte deste
parecer.

Fundamentação
Em reconhecimento aos louváveis trabalhos desenvolvidos
pela Associação em referência, de natureza recreativa,
social, esportiva e assistencial, este relator considera
oportuna e merecida a concessão do pretendido titulo
declaratõrio de utilidade pública

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

ng 690/96 na forma do vencido no lQ turno.
o Sala das Comissões, 21 de maio de 1996.

Luiz Antônio Zanto, relator.
Redação do Vencido no lo Turno

PROJETO DE LEI No 690196
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do
Distrito de Monsenhor Izidro, com sede no Municipio de
rtaverava
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Moradores do Distrito de Monsenhor Izidro, com sede no
Município de Itaverava.
Art. 2ç - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 712/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório -

O Projeto de Lei nQ 712/96, de autoria da Deputada Maria
Olivia, objetiva declarar de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APÂE de Martinho Campos,
com sede no Município de Martinho Campos.
Aprovado o projeto no lQ turno, com a Emenda flQ 1, cabe a

esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos
termos do art. 104, 1, 'a, do Regimento Interno.
Em obediência ao que dispõe o art. 196, 6 lo, do citado

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

Fundamentação
A APAE de Martinho Campos presta atendimento integral ao
deficiente, encarregando-se da defesa de seus interesses,
com a finalidade de ajustá-lo socialmente.
O caráter de filantropia da entidade justifica

 
declaração

de utilidade pública.
Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
np 712/96 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1996.
Jorge Mannas, relator.

Redação do Vencido no lp Turno
PROJETO DE LEI No 712/96

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE de Martinho Campos, com sede no
Município de Martinho Campos.
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 Martinho Campos,
com sede no Município de Martinho Campos.
Art. 2 Q - 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 722/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em
análise objetiva declarar de utilidade pública o Centro
Espírita Pai Joaquim de Aruanda, com sede no Município de
Brumad i nho.
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Após a aprovação do projeto no lQ turno, em sua forma
original, cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria no 2Q turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
O Centro Espirita Pai Joaquim de Aruanda vem cumprindo
fielmente os objetivos propostos em seu estatuto. Assim,
promove a difusão da doutrina espirita e a prática da
caridade.
Não havendo dúvida quanto à relevância desse trabalho de
cunho social, consideramos oportuna a declaração de
utilidade pública da instituição em causa.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
722/96 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 733/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Governador do
Estado, autoriza o Poder Executivo a realizar operação de
crédito com a União para o fim que menciona e dá outras
providências.
Em reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, no lo turno,
foi o projeto aprovado com a Emenda nQ 1. da Comissão de
Constituição e Justiça.
Agora, retorna a matéria a esta Comissão, a fim de ser
examinada no 2c turno.
Nos termos do art. 196, Ç lç, do Regimento Interno,
apresentamos em anexo a redação do vencido, que é parte
deste parecer.

Fundamentação
Versa o projeto sobre autorização ao Poder Executivo para
contratar operação de crédito com a União no valor de até
US$400.020.626,74, correspondente ao montante da divida
externa vencida e vincenda do Estado. Tais recursos serão
utilizados na liquidação de compromissos originários de
empréstimos obtidos pelo Estado junto a credores
estrangeiros.
Conforme manifestamos anteriormente, a proposição não
encontra impedimento, do ponto de vista financeiro~
orçamentário, à sua aprovação. Trata da renegociação da
divida externa do Estado com os Bancos privados
internacionais por intermédio da União, não representando
aumento de endividamento, mas mera transferência de credor e
de natureza da divida.
Ressaltamos ainda que, conforme disposto no art. 4Q do
projeto, deverão ser consignadas no orçamento anual do
Estado dotações suficientes para a amortização do principal
e dos encargos das operações de crédito nele mencionadas.
Por oportuno, apresentamos a seguir a Emenda nQ 1, que

acrescenta garantias oferecidas pelo Estado ao financiamento
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em questão, e a Emenda no 2, que autoriza o Estado de Minas
Gerais a participar do Programa de Estimulo à Reestruturação
e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional,
instituído pela União.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei no 733/96 no 2o turno, na forma do vencido no l Q turno,
com as Emendas nos 1 e 2, a seguir transcritas.

EMENDA No 1
Dê-se ao "caput" do art. 2o a seguinte redação:
'Art. 2o - Fica o Poder Executivo autorizado a oferecer os

recursos provenientes das quotas de que trata o art. 159, 1,
'a 1' e II, da Constituição Federal, e cotas de fundos de
propriedade do Estado como garantia:".

EMENDA Np 2
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. .... ~ Ficam o Estado e suas instituições financeiras

autorizados a participar do Programa de Estimulo à
Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro
Nacional, a ser instituído pela União, podendo contrair
direta ou indiretamente junto ao Banco Central do Brasil ou
à Secretaria do Tesouro Nacional operações de crédito
previstas no Programa, no valor de até R$L500.000.000,00
(um bilhão e quinhentos milhões de reais), oferecendo as
garantias estabelecidas no art. 2o desta lei.".
Sala das Comissões, 22 de maio de 1995.
Miguel Martini, Presidente - Alencar da Silveira Júnior,
relator - Romeu Queiroz - Paulo Piau.

Redação do Vencido no to Turno
PROJETO DE LEI Np 733196

Autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito
com a União para o fim que menciona e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - 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 as
Portarias nos 208, de 23 de agosto de 1995, e 211, de 24 de
agosto de 1995, do Ministério da Fazenda.
Parágrafo único - Os recursosdecorrentes 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 art. 159, 1,
"a", e II, da Constituição Federal como garantia:

- 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
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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. 3o - 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 dê 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. 4g - Serão consignados no orçamento anual do Estado
dotações suficientes para a amortização do principal e dos
encargos das operações de crédito mencionadas nesta lei.
Art. Bg - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 584/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei np 584/95, de autoria do Deputado João
Batista de Oliveira, que declara de utilidade pública a
Congregação dos Deficientes Auditivos de Beagá - CODA5E -,
com sede no Municipio de Belo Horizonte, foi aprovado nos
turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

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

PROJETO DE LEI No 584195
Declara de utilidade pública a Congregação dos Deficientes

Auditivos de Beagá - CODABE -, com sede no Municipio de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Congregação
dos Deficientes Auditivos de Beagá - COOABE -, com sede no
Municipio de Belo Horizonte.
Art 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de maio de 1996-
Paulo Schettino, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -
José Maria Barros - Miguel MartinL
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 1996

ATAS

ATA DA 152a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 22 DE MAIO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrüs,
Rêmolo Aloise e Elbe Brandão

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ta PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Oficio nQ 14/96
(encaminha solicitação para processar criminalmente o
Deputado Miguel Barbosa), do Presidente do Tribunal de
Justiça - Oficio - Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei ns 822 e 823/96 - Requerimentos nps 1.434 a 1.445/96 -
Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Avila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob -
Ermano Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
Alnir Cardoso - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna
- Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Elbe Brandão - Elmo Braz - Geraldo Nascimento
- Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil Pereira - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide - João Leite - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - Kemil Kumaira -
Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves -
Marco Rêgis - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima
Neto - Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wilson
Trõpia.

ABERTURA
o Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 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.

1 B PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
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 Antônio Júlio, 5Q-Secretãrio, nas funções de
1Q-Secretário, lê a seguinte correspondência:

"OFICIO No 14/96'
Belo Horizonte, 9 de abril de 1996.
Senhor Presidente.
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Tendo em vista o r. despacho exarado pelo Em. Relator
Desembargador Sebastião Rosenburg, nos autos do processo
Crime Originário flQ 63944-3 fls. 1196, em que figura como
Denunciado o Deputado Miguel Arcanjo da Costa Barbosa,
solicito a V. Exa. , nos termos do lg do art. 56 da
Constituição Estadual, se digne de adotar as providências
cabíveis com vistas à concessão da necessária licença prévia
por parte da augusta Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, para que o referido Deputado Estadual possa
ser processado criminalmente, mediante instauração da
competente ação criminal através deste Tribunal de Justiça.
Para tanto, passo-lhe às mãos, através de cópias

autenticadas, as peças que instruem o referido processo.
Valho-me da oportunidade para renovar-lhe a expressão de
meu elevado apreço.
Márcio Aristeu Mon:eiro de Barros, Presidente do Tribunal

de Justiça do Estado de Minas Gerais."
- A Comissão de Justiça.
* - Publicação de acordo com o texto original.

OFÍCIO
Da Sra. Maria Juliana F. Matoso, Diretora do Tribunal de
Justiça do Estado, encaminhando cópia do processo em que é
denunciado o Deputado Miguel Barbosa, para avaliação e
deliberação desta Casa. (- Anexe-se ao Oficio no 14/96, do
Tribunal de Justiça.)

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Não havendo
correspondência a ser lida, a Mesa passa a receber
proposições.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes
proposições:

PROJETO DE LEI Ng 822/96
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Fraternidade e

Justiça 32, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Loja
Maçônica Fraternidade e Justiça 32, com sede no Municipio de
Belo Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de maio de 1996.
Wanderley Ávila
Justificação: A Loja Maçônica Fraternidade e Justiça 32 foi

fundada em 19/5/50, tendo como princípios básicos trabalhar
pelo aperfeiçoamento moral, intelectual e espiritual da
humanidade, desenvolver nos seus membros a prática da
justiça e o amor ao próximo, estreitar, cada vez mais, os
laços de fraternidade entre os maçons e lutar pelo
engrandecimento do Brasil e pelo fiel respeito às leis e às
autoridades constituidas.
Como entidade beneficente, a Loja presta serviços de
r&evãncia à comunidade carente que a ela recorre, atendendo
suas necessidades básicas por meio de doações feitas pelos
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próprios associados ou com recursos arrecadados para esse
fim.
Seu reconhecimento como de utilidade pública dará á
entidade a chance de parcerias com órgãos do Estado, com o
objetivo de conseguir fundos para o trabalho social
realizado com tanta eficiência por seus membros.
- Publicado, vaio 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 823196
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores,
Produtores e Trabalhadores de Nova Matrona, com sede no
Município de Salinas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação

dos Moradores., Produtores e Trabalhadores de Nova Matrona,
com sede no Município de Salinas.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 1996.
Geraldo Santanna
Justificação; A Associação dos Moradores, Produtores e

Trabalhadores de Nova Matrona, com sede no Município de
Salinas, tem seu estatuto devidamente registrado no Cartório
do Registro de Pessoas Jurídicas da Comarca de Salinas e
está em pleno funcionamento há mais de dois anos. E entidade
criada com fins filantrópicos, não distribui lucros,
vantagens ou bonificações a dirigentes, associados ou
mantenedores, nem remunera seus Diretores, que são pessoas
idôneas. A Associação atende, pois, a todos os requisitos
por lei exigidos à declaração de utilidade pública de
entidades-
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

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

REQUERIMENTOS
NQ 1.434/96, da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer, solicitando se consigne nos anais da Casa
voto de congratulações com o Sr. Diôgenes Wilson de Araújo
Ladeira por sua aprovação, em primeiro lugar, no concurso
internacional de admissão ao curso de medicina da Fundação
de Medicina da Universidade do Porto. (- A Comissão de Saúde
e Ação Social.)
NQ 1.435/96, da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer, solicitando seja formulado apelo ao
Representante do Ministério Público do Estado solicitando a
abertura doproçesso de intervenção do Estado no Município
de Pirapora. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)
NQ 1.436/96, da Deputada Elbe Brandão, solicitando a
abertura do processo para a realização de plebiscito no
Município de Congonhas com vistas à alteração de seu
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topônimo para Congonhas do Campo. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)
NQ 1.437/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Geraldo Vieira Ribeiro, localizada no Município de
Mutum, por seus 19 anos de existência.
NQ 1.438/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçõnica Cidade dos Profetas, localizada no Município de
Congonhas, por seus 13 anos de existência.
NQ 1.439/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Estrela do Triângulo, localizada no Município de
Uberaba, por seus 33 anos de existência.
NQ 1.440/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Tolerância, Justiça e Liberdade, localizada no
Municipio de Recreio, por seus 13 anos de existência.
No 1.441/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Unificada e Plena, localizada no Município de Lagoa
Santa, por seus cinco anos de existência.
NQ 1.442/96, do Deputado Wanderley Ávila. solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Liberdade e Justiça, localizada no Município de Bom
Sucesso, por seus 50 anos de existência.
NQ 1-443/96, do Deputado Wanderiey Ávila. solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Spinoza, localizada nesta Capital, por seus 12 anos
de existência.
NQ 1-444/96, do Deputado Wanderley Ávila. solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Perseverança e Justiça, localizada no Município de
Pedralva, por seus seis anos de existência.
NQ 1.445/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Labor a Deus, localizada no Municipio de Formiga,
por seus 16 anos de existência. (- Distribuidos à Comissão
de Educação.

i-'Terrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presiterite - Nos termos do lQ do art. 23 do
Regimento Interno, a Presidência interrompe os trabalhos
ordinários para o encerramento do Fórum Técnico Orçamento e
Políticas Públicas, com o tema "Indicadores de Desempenho na
Avaliação dos Programas Governamentais".
- A ata do fórum técnico será publicada em outra edição

Reabertura dos Trabalhos Ordinários
A Sra. Presidente (Deputada Elbe Brandão) - Estão reabertos

os trabalhos ordinários.
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - A
Presidência verifica, de plano, a inexistência de "quorum"
para continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para as extraordinárias de logo
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mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 22, às 9 horas, nos
termos dos editais de convocação, bem coma 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 52 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLtTICA
ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERARIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia oito de maio de
mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Anivaldo Coelho, Alberto Pinto Coelho
e José Braga (substituindo este ao Deputado Alvaro António,
por indicação da Liderança do PDT), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Anivaldo Coelho, declara abertos os trabalhos, informa que a
reunião se destina a debater, em audiência pública, os
projetos de produção mineral, sob o aspecto tributário e com
relação ao financiamento e ao fomento ao capital acionário,
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 Presidência anuncia a presença
dos convidados, os Srs. Octávio Elisio Alves de Brito,
Diretor do BDMG, e Hélio Blak, Diretor da Paranapanema
Mineração, Indústria e Construção, a quem convida a tomar
assento à mesa e a quem concede a palavra para suas
considerações iniciais. Abertos os debates, fazem uso da
palavra os Srs. Flávio Ottoni Penido, Diretor da COMIG; João
César de Freitas Pinheiro, Secretário-Geral da CNTSM; Luiz
Felipe Quaresma, da Delegacia do Ministério de Minas e
Energia em Minas Gerais; Antônio Carlos Girodo, Professor
Assistente da UFMG, e Evaldo Garzôn, Presidente da ASSEMG e
da Comissão de Mineração da SME, que dirigem perguntas aos
convidados, seguindo-se amplo debate, conforme consta 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 subsidios trazidos a esta
Comissão; convoca os membros desta para a próxima reunião
extraordinária, a realizar-se no dia 15/5/96, és l41h30min,
com a finalidade de se debater, em audiência pública, a
harmonização da mineração com o meio ambiente e a situação
dos municipios mineradores; determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 22 de maio de 1996.
Anivaldo Coelho, Presidente - Sebastião Helvécio - Paulo

Piau.
ATA DA 5a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
Às nove horas e quinze minutos do dia quatorze de maio de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Antônio Andrade,
Carlos Pimenta e Carlos Murta (substituindo este ao Deputado
Gil Pereira, por indicação da Liderança do Bloco da
Mobilização Social Progressista), membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
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Deputado Marcos Helênio, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Carlos Pimenta q ue proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos parlamentares presentes. Em seguida, o Presidente dá
ciência aos Deputados de que a Comissão recebeu os Projetos
de Lei ns 557/95, 691 e 755/96 e o Requerimento no
1.278/96. Após, a Presidência informa aos Deputados que foi
reietido à Comissão oficio do Sr. Leonardo Mauricio
Colombini Lima, Delegado Regional do Banco Central
esclarecendo que a fiscalização de incorporações
imobiliárias não se inclui entre as competências e
atribuições dessa autarquia. O Presidente leva ainda ao
conhecimento dos Deputados o convite para o Congresso
Mineiro de Direito do Consumidor, Saúde e Qualidade, nos
dias 15/5/96 a 17/5/96. Prosseguindo, a Presidência informa
aos Deputados que a reunião se destina a ouvir
representantes da Delegacia Regional do Banco Central, do
Banco Mercantil do Brasil, da Secretaria Municipal de
Atividades Urbanas, do PROCON-BH e de outras entidades, que
discutirão problemas relacionados com incorporações
imobiliárias, especialmente os referentes a atos lesivos aos
direitos do consumidor e á fiscalização de tais
empreendimentos pelos órgãos responsáveis. Apôs, o
Presidente verifica o comparecimento dos Srs. Djalma Mello;
Luiz Fernando Carceroni, Coordenador do PRDCON-BH; Joelma de
Oliveira, representante do Vereador Arnaldo Godoy,
Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara
Municipal de Belo Horizonte; Wanda Lúcia F. de Freitas,
Diretora do Departamento de Edificações da Secretaria
Municipal de Atividades urbanas e representante do Sr.
Márcio Antônio Marques Gomes, titular dessa Secretaria. O
Presidente explica o objetivo da reunião e, logo após, passa
a palavra aos convidados para que façam suas explanações
sobre o assunto em tela. Abrem-se os debates entre Deputados
e convidados, conforme consta nas notas taquigráficas. Após
os debates, o Deputado Marcos Helénio passa a Presidência ao
Deputado Antônio Andrade, tendo em vista que a matéria a ser
apreciada é de sua autoria. O Deputado Antônio Andrade
procede á leitura de requerimento em que aquele parlamentar
solicita sejam convidados pela Comissão a Sra. Edna Cardoso
Dias, Presidente da Liga de Prevenção á Crueldade contra o
Animal os Srs. João Bosco Senra. Vereador à Câmara
Municipal de Belo Horizonte; Luiz Klinger Pereira dos
Santos, responsável pela Seção de Inspeção de Produtos de
Origem Animal da Cati, de Campinas, SP; e Hana kiyoho Arima,
do Centro de Tecnologia da Carne do Instituto de Tecnologia
dos Alimentos - ITAL -, de Campinas, SP; e a Sra. Geuza
Leitão de Barros, Presidente da União Internacional
Protetora dos Animais - UXPA -, a fim de trazerem subsídios
para a análise do Projeto de Lei ng 557/95, que estabelece
critérios para o abate de animais destinados ao consumo. Em
seguida, o Deputado Antônio Andrade lê requerimentos do
Deputado Marcos Helênio, em que solicita sejam convidados
pela Comissão representantes da CEMrG e de outras entidades,
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Para se discutirem os problemas enfrentados por usuários dos
serviços daquela empresa, residentes no Bairro Tirol, nesta
Capital, relativos à insuficiente quantidade de energia
elétrica fornecida naquela região; e sejam convidados pela
Comissão representantes do DER-MG, da empresa ADTER S.A., do
Tribunal de Contas do Estado e da entidade AMUT P&C, para se
discutirem as pectos da exploração do terminal rodoviário
desta Capital. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são os requerimentos aprovados, O Deputado Marcos Helênio
reassume a direção dos trabalhos e coloca em votação
requerimento do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita
sejam convidados pela Comissão a Presidente do Movimento das
Donas de Casa e o Coordenador do PROCON-BH, para se discutir
o valor das multas, dos juros e das tarifas cobradas pelos
órgãos estaduais. Submetido a votação, o requerimento é
aprovado. Em seguida, o Presidente tece suas considerações
finais e agradece aos convidados os valiosos subsidios
trazidos à Comissão. 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, 22 de maio de 1996.
Marcos Helênio, Presidente - Antônio Andrade - Carlos
Pimenta - Olinto Godinho. -
ATA DA 33a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As dez horas e quinze minutos do dia quatorze de maio de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Irani Barbosa, Anderson Adauto, João
Leite e Gilmar Machado, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Irani
Barbosa, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Anderson Adauto que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Prosseguindo, a Presidência informa que a reunião
destina-se a apreciar as matérias constantes na pauta e
distribui o Requerimento nQ 1.356/96 ao Deputado Gilmar
Machado. Após, o Presidente comunica aos parlamentares que a
assessoria técnica da Casa fez um estudo do requerimento do
Deputado Alvaro Antônio em que solicita a criação de novos
mecanismos de concessão de bolsas de estudo e esclarece que
será distribuída cópia do referido estudo aos parlamentares,
para ser examinado. Encerrada a ]si parte dos trabalhos,
passa-se à 1 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação de proposição da Comissão. A Presidência procede à
leitura de requerimento do Deputado Carlos Pimenta, em que
solicita seja convidado o Secretário de Estado do Trabalho e
Ação Social, Deputado Eduardo Barbosa, para debater, nesta
Casa, a fusão das Secretarias da Criança e do Adolescente e
do Trabalho e Ação Social, bem como conhecer o trabalho da
Guarda Mirim de Montes Claros. A seguir, a Presidência lê
requerimento do Deputado Paulo Piau, em que solicita a
realização de uma reunião conjunta da Comissão de
Agropecuária e Política Rural, com a finalidade de se ouvir
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e debater com o Consultor da UNICEF em Minas Gerais,
professor Mário Ramos Vilela, educação rural e urbana.
Colocados, cada um por sua vez, em votação, são os
requerimentos aprovados. Em seguida, a Presidência passa á
discussão e à votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o parecer sobre emendas
apresentadas em Plenário, no 1Q turno, ao Projeto de Lei no
378/95, que conclui pela rejeição das Emendas ns 3 a 5 e do
Substitutivo nQ 2 (relator: Deputado Anderson Adauto). Após,
a Presidência reabre a discussão do Projeto de Lei flQ
695/96, do qual foi concedida vista ao Deputado Anderson
Adauto. Este apresenta requerimento em que solicita o
adiamento de discussão do referido projeto. Submetido a
votação, é o requerimento aprovado. Ato continuo, o
Presidente passa à discussão e à votação de proposição que
dispensa a apreciação do Plenário da Assembléia. Submetido a
discussão e votação, é aprovado, no lQ turno, o Projeto de
Lei flQ 692/96 (relator: Deputado Anderson Adauto). Após,
submetido a votação, é aprovado o Requerimento nQ 1.356/96
(relator: Deputado Gilmar Machado). A seguir, submetidos _a
votação nos termos da Deliberação da Mesa n 487, são
aprovados, cada um por sua vez, os Requerimentos ns 1.313 a
1.322, 1.324 a 1.342, 1.357 e 1.358/96. 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, 21 de maio de 1996.
João Leite, Presidente - Gilmar Machado - Ronaldo

Vasconcel los. -
ATA DA 202 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
As nove horas e quinze minutos do dia quinze de maio de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados João Leite, Leonidio Bouças, Hely
Tarquinio, Antõnio Roberto e José Braga, membros da referida
Comissão. Havendo número regimental e estando presentes
também os Deputados Paulo Schettino, Almir Cardoso, Maria
José Haueisen, Dimas Rodrigyes, Marcos Helênio, Ivo José,
José Henrique, Bilac Pinto, Alvaro Antõnio, Bonifácio Mourão
e João Batista de Oliveira, o Presidente. Deputado João
Leite, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Hely Tarquinio que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes O Presidente esclarece que a reunião tem por
finalidade ouvir as seguintes autoridades: Cel. PM José
Guilherme do Couto. Comandante do Policiamento da Capital, o
qual representa o Cel. PM Nélson Fernando Cordeiro,
Comandante-Geral da PMMG; Ten.-Cel. PM Carlos Roberto Lopes
Cançado, Comandante do Batalhão de Choque da PMMG; João
Batista dos Mares Guia, Secretário Adjunto da Secretaria da
Educação; João Paulo Pires de Vasconcelos, Assessor para
Assuntos Sindicais do Governo do Estado de Minas Gerais, a
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fim de se obterem esclarecimentos sobre os incidentes que
envolveram a Policia Militar deste Estado e os integrantes
do Movimento dos Sem-Terras - MST -, por ocasião da Marcha
pela Reforma Agrária; sobre as estratégias adotadas por essa
corporação em situações de confronto com grupos de
populares; e sobre as áreas mineiras que apresentam alto
potencial de conflito agrário. A Presidência registra,
ainda, as presenças dos Srs. Vicente Ferreira de Souza e
Deusdeth Gonçalves Pereira, coordenadores do MST. Tendo em
vista requerimento do Deputado Ivo José, aprovado nesta
reunião, o Presidente convida também o Sr. Carlos Calazans,
Secretário-Geral do PT em Minas Gerais, para tomar assento á
mesa e participar dos trabalhos. A Deputada Maria José
Haueisen tece considerações iniciais sobre o tema em
questão. Na seqüência dos trabalhos, a começar pelo Sr. João
Batista dos Mares Guia, todos os convidados expõem sua
opinião sobre o tema e, na fase dos debates, respondem as
perguntas formuladas pelos debatedores. O Presidente tece
considerações finais e informa que os assuntos abordadas na
reunião se encontram registrados nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 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, 22 de maio de 1996.
João Leite, Presidente - Marcelo Gonçalves - Hely Tarquinio

- Antônio Roberto.
ATA DA 33a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
As dez horas e quinze minutos do dia quinze de maio de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna,
Bonifácio Mourão, Elbe Brandão, Almir Cardoso (substituindo
este ao Deputado Durval Ãngelo, por indicação da Liderança
do PT) e Clêuber Carneiro (substituindo o Deputado Jairo
Atàide, por indicação da Liderança do PFL), membros da
Comissão supracitada. 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. 4 seguir, o Presidente
comunica o recebimento de oficio do Sr-João Batista de
Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora
(publicado no "Diário do Legislativo" de 7/5/96), e de
ofícios dos Srs Gilson Pereira Almeida e Armando Abrandes
(publicados no 'Diário do Legislativo" de 26/4/96). O
Presidente informa que a finalidade da reunião é apreciar a
matéria constante na pauta e comunica o recebimento das
seguintes proposições: Representação Popular nQ 3/96
(distribuída ao Deputado Jairo Ataide); Projetos de Lei ngs
425 e 599/95, 674 e 716/96 (distribuídos á Deputada Elbe
Brandão); 760, 741 e 682/96 (distribuídos ao Deputado
Arnaldo Penna); 459/95 e 778/96 (distribuídos ao Deputado
Carlos Murta). A seguir, passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia,
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compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições de deliberação conclusiva do Plenário da
Assembléia. Após discussão e votação, são aprovados
Pareceres sobre as seguintes emendas, apresentadas, no l
turno, em Plenário: Emenda nQ 5 ao Projeto de Lei nQ 624/96
(relator: Deputado Bonifácio Mourão; parecer pela
aprovação); Emenda flQ 2 ao Projeto de Lei no 746/96
(relator: Deputado Arnaldo Penna; parecer pela rejeição);
Emenda nQ 3 ao Projeto de Lei no 747/96 (relator: Deputado
Bonifácio Mourão; parecer pela aprovação na forma da
Subemenda no 1). Em seguida, são aprovados, após discussão e
votação, o parecer concluindo pela aprovação, em 2Q turno,
do Projeto de Lei nQ 104/95 na forma do vencido em lQ turno,
com a Emenda np 1 (relator: Deputado Bonifácio Mourão); e o
parecer concluindo pela aprovação, em 1Q turno, do Projeto
de Lei ng 711/96 na forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão
de Constituição e Justiça (relator: Deputado Arnaldo Penna).
Durante a fase de discussão do Parecer para o IQ Turno do
Projeto de Lei nQ 697/96, mediante o qual a relatora,
Deputada Elbe Brandão, conclui pela aprovação das Emendas
ns 4 e 5 e pela rejeição das Emendas ns 1 e 3, da Comissão
de Constituição e Justiça, o Deputado Arnaldo Penna solicita
vista do parecer, que lhe é concedida pela Presidência. A
seguir, passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão
e votação, são aprovados, em 2Q turno, o Projeto de Lei n
689/96 (relator: Deputado Carlos Murta) e, em 1Q turno, o
Projeto de Lei nQ 456/95 (relatar: Deputado Jairo Ataide).
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, 22 de maio de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna - Bonifácio

Mourão - Elbe Brandão.
ATA DA 73 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, PROCEDER A ESTUDOS
SOBRE O PROCESSO DE APURAÇÃO DOS ÍNDICES DO VALOR ADICIONADO
FISCAL - VAF - DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS E ACOMPANHAR
OS TRABALHOS DA COMISSÃO ESPECIALIZADA, CRIADA PELA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PARA APURAR AS VARIAÇÕES DO
VAF DOS MUNICÍPIOS DE CONTAGEM, CONGONHAS E VARGINHA,
REFERENTES AO PERÍODO DE 1992 A 1995
As dezesseis horas e dez minutos do dia quinze de maio de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Rezende, Arnaldo Penna,
Gilmar Machado, Carlos Pimenta, Alberto Pinto Coelho e Ivair
Nogueira, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Rezende, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Gilmar Machado
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência lê o Oficio nQ 94/96, da Prefeitura Municipal de
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Contagem, e o Parecer flQ 3.363/96, da Procuradoria-Geral da
Casa, em resposta a instrução técnica solicitada
anteriormente. A Presidência esclarece que a finalidade da
reunião é ouvir o depoimento do Sr. Renê de Oliveira,
Diretor da Receita Fazendária do Estado, e o convida a tomar
assento á mesa. O Presidente faz esclarecimentos acerca da
legislação referente ás comissões parlamentares de inquérito
e do desenvolvimento dos seus trabalhos e, em seguida, passa
a palavra ao depoente para que se qualifique e preste os
esclarecimentos iniciais sobre as questões de seu
conhecimento. Na fase dos questionamentos, fazem perguntas à
testemunha os Deputados Gilmar Machado, Carlos Pimenta e
Arnaldo Penna, conforme constam nas notas taquigráficas. O
Presidente recebe do depoente alguns documentos e determina
que sejam anexados aos autos. Encerrado o depoimento, a
Presidência agradece a colaboração do Sr. Renê de Oliveira e
passa à fase de apresentação de proposições. O Deputado
Arnaldo Penna apresenta requerimento solicitando que a
Secretaria da Fazenda remeta à Comissão as declarações da
FIAT Automóveis e da PETROBRAS, relativas ao período de 1993
a 1995, com as devidas justificativas apresentadas por essas
empresas ao grupo de trabalho do VAF, incluindo memórias de
cálculo, critérios adotados e eventuais anotações colocadas
nas DAMEF5 e no ANEXO 1 VAF A para fixação do índice de
participação do VAF de Betim nos anos mencionados, em
complementação a requerimento de sua autoria, aprovado
anteriormente. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. Neste momento, registra-se a presença do Deputado
Romeu Queiroz. A Presidência comunica que se encontram sobre
a mesa os requerimentos do Deputado Gilmar Machado que
haviam sido apresentados na reunião anterior e que
aguardavam a instrução técnica da Procuradoria-Geral da
Casa. Como o parecer da Casa foi favorável aos
requerimentos, a Presidência coloca-os em votação, cada um
por sua vez, e esses são aprovados, O Deputado Carlos
Pimenta, com a palavra, comenta a dificuldade da Secretaria
da Fazenda para atender aos pedidos da Comissão devido ao
enorme volume de documentos. Após ampla discussão entre os
membros, o Presidente designa os Deputados Carlos Pimenta,
Gilmar Machado e Arnaldo Penna para que façam as
investigações na Secretaria da Fazenda e nas Prefeituras.
Fica definido que o pedido de documentação anteriormente
feito á Superintendência Regional da Receita Federal será
reiterado, com base no Parecer no 3.363/96, da Procuradoria-
Geral da Casa. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos parlamentares, do
depoente e dos demais participantes, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 22 de maio de 1996.
Arnaldo Penna, Presidente - ivair Nogueira - Carlos Pimenta
- Gilmar Machado - Paulo Piau.
ATA DA 28a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
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Ás nove horas e trinta minutos do dia dezesseis de maio de
mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Rezende, José Maria Barros.
Marcelo Gonçalves e Sebastião Casta (substituindo os dois
últimos, respectivamente, aos Deputados Alencar da Silveira
Júnior e Cléuber Carneiro, por indicação das Bancadas do PDT
e PFL), membros da Comissão supracitada. Na ausência do
Presidente e do Vice-Presidente, o Deputado Geraldo Rezende
assume a Presidência dos trabalhos e, havendo número
regimental, solicita ao Deputado José Maria Barros que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Neste
momento, registra-se a presença do Deputado Romeu Queiroz.
Em seguida, a Presidência procede à redistribuição das
seguintes matérias: Projeto de Lei Complementar nç 10 e
Projetos de Lei ngs 49 e 435/95 (relator: Deputado Sebastião
Costa); 270, 418, 471/95 e 706/96 (relator: Deputado José
Maria Barros). Encerrada a lçí Parte da reunião, passa-se à
2 Fase da Ordem do Dia. Submetidos a discussão e votação,
são aprovados os pareceres mediante os quais os relatores
concluem pela aprovação, no 2o turno, do Projeto de Lei
Complementar nQ 10/95 na forma do Substitutivo nQ 1 e do
Projeto de Lei ng 435/95 na forma do vencido no lg turno
(relator: Deputado Sebastião Costa); pela rejeição do
projeto de Lei nQ 47/95; pela aprovação dos Projetos de Lei
ngs 351/95 na forma do vencido no lg turno com a Emenda nQ 1
e 532/95 (relator: Deputado Geraldo Rezende). Logo após, o
Deputado Geraldo Rezende, relator do Projeto de Lei ng
369/95, emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação
do projeto na forma do vencido no lg turno. Na fase de
discussão, o Deputado Marcelo Gonçalves solicita vista da
matéria, e seu pedido é deferido pelo Presidente. As
lOhOSmin, registra-se a presença do Deputado Alencar da
Silveira Júnior. São também submetidos a discussão e votação
os Projetos de Lei ngs 270 e 418/95, ambos na forma do
vencido no lQ turno (relator: Deputado José Maria Barros);
363 e 516/95, ambos na forma do vencido no lo turno
(relator: Deputado Alencar da Silveira Júnior). Em seguida,
a Presidência submete a discussão e votação e são aprovados
os pareceres que concluem pela aprovação, no lg turno, dos
Projetos de Lei nos 49/95 (relator: Deputado Sebastião
Costa): 224 e 609/95, este com a Emenda ng 1; 668/96
(relator: Deputado Geraldo Rezende); 471 e 516/95 (relator:
Deputado José Maria Barros); 652/96 (relator: Deputado Romeu
Queiroz). Em seguida, o relator do Projeto de Lei ng 629/95,
Deputado Geraldo Rezende, emite parecer pela rejeição do
projeto. Na fase de discussão, o Deputado Sebastião Costa
solicita vista da matéria, e seu pedido é deferido pelo
Presidente. Ato continuo, o Presidente passa à discussão e à
votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. Submetido a votação, é aprovado o
Substitutivo ng 1 ao Requerimento no 1.239/96 (relator:
Deputado Alencar da Silveira Júnior). Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos
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parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 22 de maio de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Alencar da Silveira Júnior -
Romeu Queiroz - Luiz Antônio Zanto - José Bonifácio - Paulo
Piau.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 557/95

Comissão de Agropecuária e Política Rural
Relatório

O Projeto de Lei ng 557/95, de autoria do Deputado Marcos
Helênio, estabelece normas para o abate de animais
destinados ao consumo e dá outras providências.
Após sua publicação, a matéria foi distribuída, nos termos
regimentais, ás Comissões de Constituição e Justiça, de
Agropecuária e Política Rural e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da proposição com as Emendas nQs 1 a 4, que
apresentou.
Agora, vem o projeto a esta Comissão, para receber parecer
quanto ao mérito.

Fundamentação
O emprego de métodos científicos no abate dos animais
destinados ao consumo humano, objeto do projeto de lei em
análise, é medida que vem ao encontro da crescente
preocupação, observável em todo o mundo, com a proteção dos
animais contra abusos e maus-tratos.
A legislação brasileira pertinente ao assunto, editada no
Regulamento da Inspeção Sanitária dos Produtos de Origem
Animal - RISPOA -, editado pelo Serviço de Inspeção Federal,
do Ministério da Agricultura, está em consonância com a da
maioria dos países ocidentais. Nela já consta a determinação
de que os animais devem ser insensibilizados previamente ao
sangramento, de forma que estejam inconscientes ou
atordoados por ocasião do abate propriamente dito. O que a
proposição em tela traz como inovação é a proibição de
métodos cruéis no atordoamento dos animais, em especial, do
uso da marreta e da choupa.
E importante ressaltar que a inspeção sanitária de produtos
de origem animal, com o advento da Constituição de 1988,
deixou de ser atribuição exclusiva da União, passando a ser
responsabilidade também dos Estados, do Distrito Federal e
dos municípios. A Lei nQ 7.889. de 23/11/89, determina que
os estabelecimentos que praticam o comércio • exterior ou
interestadual estão sujeitos á inspeção federal; os
frigoríficos e matadouros que se dedicam ao comércio
intermunicipal sujeitam-se à fiscalização estadual, e os
estabelecimentos que comercializam apenas nos limites do
município devem ser inspecionados pela autoridade municipal.
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Portanto, o alcance das medidas previstas no projeto em
tela estaria restrito aos estabelecimentos de pequeno e
médio porte, que atuam apenas no comércio intermunicipal. Os
grandes frigoríficos, por via de regra, dedicam-se à
exportação para outros Estados ou países e estão sujeitos à
inspeção federal.
Como os instrumentos de percussão mecânica (pistolas

automáticas), que têm seu uso recomendado no projeto de lei,
são muito dispendiosos, somente os frigoríficos de maior
porte teriam condições de adquiri-los. Com  isso, os pequenos
e médios matadouros e abatedouros seriam os ' mais
penalizados, o que seria extremamente danoso para o setor,
especialmente num momento em que as empresas encontram-se em
dificuldades financeiras, estando várias delas totalmente
paralisadas e outras, funcionando com elevados índices de
ociosidade.
Embora meritória a preocupação com a forma de atordoamento

dos animais, sabe-se que o grande problema do abastecimento
de carne em Minas Gerais e o desafio maior das autoridades
sanitárias é o abate clandestino, ou seja, o que se dá sem
nenhum tipo de inspeção sanitária oficial. Segundo
informações do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -,
cerca de 80% da carne consumida no Estado é proveniente
desse tipo de abate, o que representa uma verdadeira
calamidade pública -
Diante desses fatos, entendemos ser impostergável a adoção
de medidas, por parte do poder público, para coibir esse
procedimento criminoso, pois são seriissimos os riscos à
saúde da população que tal prática acarreta, além de ser
lesiva aos cofres públicos, na medida em que propicia a não -
arrecadação de tributos.
A proibição de abusos e maus-tratos em animais, proposta
pelo projeto em análise, deve constituir a rotina do serviço
de inspeção, pois, reconhecidamente, a qualidade da carne é
influenciada pelas condições de estresse a que o animal é
submetido no momento do abate.
Consideramos, por fim, que seria mais próprio disciplinar a
questão em norma administrativa da autoridade responsável
pela inspeção, uma vez que se trata de métodos e técnicas
específicos, que se encontram em constante evolução.
Conforme declarações de representantes do rMA, durante
reunião desta Comissão promovida para debater o assunto em
tela, o regulamento da inspeção estadual, instrumento
indispensável à efetivação desse serviço, encontra-se em
fase final de elaboração naquela autarquia e prevê, de
maneira mais adequada, a maior parte das medidas previstas
no projeto em exame.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei

nQ 567/95.
Sala das Comissões, 18 de abril de 1996.
Paulo Piau, Presidente - Olinto Godinho, relator - Arnaldo

Canarinho-
PARECER PARA 0 ip TURNO DO PROJETO DE LEI
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No- 557/95
Comissão de Defesa do Consumidor

Relatório
O projeto de lei em tela, do Deputado Marcos Helênio, tem

como objetivo estabelecer normas para o abate de animais no
âmbito do Estado de Minas Gerais.
Publicado em 9/11/95, foi o projeto distribuído à Comissão

de Constituição e Justiça, que, em 5/12/95, emitiu parecer
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria.
Em razão de requerimento aprovado em Plenário, subscrito
pelo autor da proposição, nos termos do art. 190 do
Regimento Interno, vem o projeto a esta Comissão para
receber parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em discussão tem o propósito de
disciplinar o sistema de abate de animais no âmbito do
Estado de Minas Gerais, procurando, por essa via, compelir
os matadouros, matadouros-frigoríficos e abatedouros a
utilizar métodos científicos, que evitariam fazer sofrer os
animais.
Não há dúvida de que as técnicas sugeridas na proposição em

estudo estão consoantes com métodos já adotados em países do
Primeiro Mundo, que têm procurado evitar abusos e maus-
tratos dos animais no momento do abate para consumo. Por
outro lado, a utilização dessas técnicas modernas de abate
tem contribuído, de forma considerável, para a melhoria da
qualidade da carne colocada no mercado para consumo.
Alguns dados devem ser considerados neste caso: segundo
informações do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -,
cerca de 80% da carne consumida no Estado é proveniente de
abates clandestinos. Esse dado assustador é fruto da falta
de uma política mais consistente para o setor agropecuário,
que não tem contado com o apoio merecido por parte do poder
público. Abates realizados sem nenhum controle das
autoridades sanitárias, nos quais são utilizados métodos
cruéis, colocam em risco permanente a saúde dos
consumidores.
E importante lembrar que o Código de Defesa do Consumidor
(Lei Federal nQ 8.078, de 1990), em seu art. 6, 1, expressa
o seguinte
"Art. SQ - São direitos básicos do Consumidor:
- a proteção da vida, a saúde e a segurança contra os

riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e
serviços considerados perigosos ou nocivos;".
Urge ressaltar que as medidas consubstanciadas no projeto

não têm eficácia plena para eliminar todos os riscos à saúde
do consumidor, mas poderão reduzi-]os.
Por outro lado, entendemos que as alterações propostas ao
projeto por meio das Emendas ns 1 a 4, da Comissão de
Constituição e Justiça, realmente, são necessárias para o
seu aprimoramento, razão pela qual merecem a nossa acolhida.
Já a Emenda ng 5, deste relator, consta na conclusão do

nosso parecer e tem o mesmo propósito das emendas
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anteriormente apresentadas, ou seja, melhorar o conteúdo do
projetrn

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em l
turno, do Projeto de Lei np 557/95 com as Emendas ngs 1 a 4,
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, e 5, a
seguir redigida.

EMENDA Np 5
Acrescente-se ao art. Sg o seguinte parágrafo:
"Art. 6g - . . ..................................
§ 3Q - A área física de que trata o 'caput deste artigo
deverá ser construida de forma a facilitar a máxima
imobilização possível do animal no momento que preceder ao
seu abate.".
Sala das Comissões, 22 de maio de 1996.
Marcos Helênio, Presidente - Antônio Andrade, relator -
Carlos Pimenta.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 893/96

Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais
Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Marcos Helénio,
tem como finalidade vedar a restrição de acesso aos
edifícios de qualquer natureza em virtude de raça, cor ou
condição social.
A proposição foi encaminhada para estudo preliminar à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora a
matéria a esta Comissão para o exame do mérito, em lg turno,
nos termos regimentais.

Fundamentação
O "caput" do art. 5g da Constituição Federal garante a
inviolabilidade do direito á igualdade, à segurança e à
propriedade, entre outros. O citado artigo, nos seus incisos
X, XI e XV, garante a privacidade e a intimidade; enfatiza
que a casa é asilo inviolável do indivíduo", á qual podem
ter acesso somente as pessoas que tiverem o consentimento do
morador, e que todos são livres para se locomover. O artigo
em questão, no inciso XLI, trata da punição para 'qualquer
discriminação atentatória dos direitos e liberdades
fundamentais"-
Assim sendo, vemos que são mandamentos constitucionais a
igualdade de todos os indivíduos perante a lei, a
privacidade das pessoas, o direito de ir e vir e o poder dos
moradores de decidir sobre quem poderá entrar em suas
residências. A Carta Magna dispõe também sobre a punição a
Que deverão se submeter os que não cumprirem os princípios
constitucionais.
Se nossa Lei Maior já fornece toda a orientação necessária
ao assunto mencionado, não há por que se pensar em outra
norma legal que trate da mesma questão. Partindo-se do
pressuposto de que toda lei deve ser oportuna e coerente com
o principio da economicidade jurídica, julgamos redundante a
proposição sob exame.
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Conclusão
Pelos motivos apresentados, somos pela rejeição do Projeto

de Lei flQ 693/96.
Sala das Comissões, 22 de maio de 1996.
João Leite, Presidente - Antônio Roberto, relator - Hely

Tarquínio - Marcelo Gonçalves.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No E97/96
(Nova Redação, nos Termos do Art 138, lQ, do Regimento

Interno)
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria de comissão especial, o projeto de lei em tela
dispõe sobre a propaganda e a publicidade dos órgãos
públicos e das entidades sob controle direto ou indireto do
Estado.
A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer
concluindo pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade da proposição com as Emendas flQs 1 a 3,
sendo encaminhada a matéria a esta Comissão para ser
examinada quanto ao mérito, consoante o art. 103, 1, "e". do
Regimento Interno. Durante a discussão do parecer, foi
rejeitada uma das emendas originalmente apresentadas, fato
com o qual concordou o relator, sendo dada nova redação ao
parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação
A administração pública despende considerável soma de
recursos públicos com publicidade e propaganda nos meios de
comunicação social. O único parâmetro que disciplina essa
atividade em Minas Gerais é o art. 17 da Constituição
Estadual, que estabelece que a publicidade dos atos, dos
programas, das obras, dos serviços e das campanhas dos
órgãos públicos deve ter caráter educativo, informativo ou
de orientação social, dela não podendo constar nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de
autoridade ou servidores públicos D mesmo dispositivo
constitucional determina, ainda, a obrigatoriedade da
publicação trimestral do montante das despesas com
publicidade pagas ou contratadas naquele período com cada
agência ou veiculo de comunicação.
No nosso modo de ver, esse comando não é suficiente para

conter abusos na alocação dos recursos públicos e nem mesmo
para que haja uma comunicação institucional eficiente.
Apenas a título de exemplo, constata-se que a publicidade

estatal muitas vezes é dirigida a todo o território mineiro
sem que haja necessidade de tal amplitude, uma vez que podem
existir campanhas destinadas a solucionar apenas problemas
regionais, especificamente localizados. Outras vezes, ocorre
que o poder público estadual não faz chegar sua mensagem aos
diretamente interessados Não podemos deixar ce observar
ainda Que a publicidade governamental vem sendo feita também
em outros Estados, sem qualquer justificativa. Todos esses
fatos indicam a necessidade de uma legislação adequada nessa
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área, capaz de responder satisfatoriamente a todos os
problemas apontados.
Com efeito, o projeto em análise é meritório. Ao
estabelecer os princípios norteadores da propaganda e da
publicidade estatais e as diretrizes para a execução
daqueles serviços, supre lacuna da legislação estadual,
tornando mais transparente e racional a atividade do poder
público nessa área, não permitindo que os recursos sejam
aplicados indevidamente.
Por outro lado, ao propor a constituição de comissão

especial especifica para lidar com o processo de licitação,
assegurando, facultativamente, assento de representante da
OAB - Seção Minas Gerais e de representante do Sindicato dos
Publicitários de Minas Gerais, o projeto imprime à matéria
moralidade e eficiência. Não esposamos os entendimentos da
Comissão de Constituição e Justiça, segundo os quais os
arts. 2Q e 5o da proposição são desnecessários por repetirem
comandos constitucionais. Já os $ lQ e 2Q do art. 6Q, que
versam sobre a criação e a composição da comissão especial,
são assuntos que devem ser tratados pelos órgãos e pelas
entidades encarregados de realizar o procedimento
licitatôrio. Na verdade, a repetição dos comandos
constitucionais se justifica na medida em que a lei está
disciplinando a matéria como um todo. Em segundo lugar,
deixar que a comissão a que se refere o projeto seja
totalmente disciplinada em ato administrativo poderia
frustrar os objetivos almejados de um órgão especializado
para lidar com o tema e com composição em que se assegura a
participação de representantes de segmentos alheios ao
serviço público.
No intuito de aprimorar a proposição, apresentamos na

conclusão deste parecer a Emenda no 4, que propõe a inserção
do comando do 4 lQ do art. 17 da Constituição Estadual,
estendendo sua aplicação às entidades controladas direta e
indiretamente pelo Estado. Não é razoável obrigar apenas os
órgãos públicos a publicarem o quanto gastaram com
propaganda e publicidade. A transparência, no caso, deve ser
abrangente, e o projeto tem como destinatário tanto órgãos
quanto entidades.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei np 697/96 com a Emenda nQ 4, a seguir redigida, e pela
rejeição das Emendas ns 1 a 3, da Comissão de Constituição
e Justiça.

EMENDA No 4
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Os Poderes do Estado, incluídos os órgãos que

o compõem, e as entidades sob controle direto ou indireto do
Estado publicarão, trimestralmente, no órgão oficial, o

o montante das despesas com publicidade pagas ou contratadas
naquele período com cada agência ou veículo de
comunicação.
Sala das Comissões, 22 de maio de 1996.
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Ajalmar Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora -
Bonifácio Mourão - Arnaldo Penna.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 716/96

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em teia, de autoria do Deputado Marcos
1-lelénio, dispõe sobre a inscrição em concurso público para
ingresso na administração pública estadual
Publicada em 27/3/96, a matéria foi distribuída á Comissão
de Constituição e Justiça, que se manifestou por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do
Substitutivo ng 1.
A seguir, vem a matéria a esta Comissão para receber
parecer de mérito, nos termos do art. 103, 1, "a", do
Regimento interno.

Fundamentação
A proposição sob comento contém duas partes distintas.
A primeira parte do projeto veda á administração pública
estadual exigir dos candidatos, no ato de inscrição nos
concursos públicos para preenchimento de cargos ou empregos,
a apresentação de Qualquer outro documento além do oficial e
da declaração do candidato de que possui os demais
documentos exigidos.
Nesse ponto, cumpre salientar que os casos específicos
relativos a concurso público, tais como a documentação
exigida para a inscrição dos candidatos interessados,
constituem matéria a ser disciplinada em edital, ato
administrativo normativo editado pelo órgão ou pela entidade
promotora do certame. Não se trata de assunto que exige
tratamento mediante lei em sentido formal. E o edital do
concurso que deve entrar em minúcias e detalhes no tocante à
documentação a ser apresentada, desde que observados os
princípios e as normas constitucionais aplicáveis ao caso.
A douta Comissão de Constituição e Justiça, ao fazer o
exame preliminar de juridicidade e constitucionalidade do
projeto, propôs o Substitutivo no 1, a fim de corrigir tal
irregularidade.
No que diz respeito à redução da taxa de inscrição no

concurso, de 2% para 1%, a medida se justifica por ser de
grande alcance social e de interesse público, pois
beneficiará os candidatos que não possuem recursos
suficientes e favorecerá os realmente pobres, assim
declarados pela autoridade competente, nos termos da
legislação especifica.
Verifica-se, portanto, que a matéria objeto de disciplina

jurídica afigura-se-nos oportuna, conveniente e justa, razão
pela qual merece a nossa acolhida.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 716/96 na forma do Substitutivo no 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 22 de maio de 1996-
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Ajalmar Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Bonifácio Mourão - Arnaldo Penna.
PARECER PARA O Zo TURNO DO PROJETO DE LEI

Np 435/95
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado José Bonifácio, o Projeto de Lei n
435/95 dispõe sobre doação de imóvel ao Município de
6arbacena, destinado à implantação de distrito industrial.
Aprovado no 19 turno, na forma do Substitutivo no 2, desta
Comissão, retorna agora o projeto a este órgão técnico para,
nos termos regimentais, ser objeto de parecer no 29 turno.
Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste
parecer, nos termos do art. 196, 19, do Regimento Interno.

Fundamentação
Do ponto de vista orçamentário, não existe óbice à

aprovação da proposição, uma vez que não há repercussão
orçamentária sob o aspecto de despesas. Como foi salientado
no lo turno, a aprovação do projeto de lei é da mais alta
importância para o município, que não dispõe de área
especifica para a implantação de indústrias em seu
território.

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

nQ 435/95 no 29 turno, na forma do vencido no 19 turno.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1996.
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Romeu Queiroz - José Bonifácio - Alencar da Silveira Júnior
- José Maria barros.

Redação do Vencido no ip Turno
PROJETO DE LEI No 435195

Autoriza o Poder Executivo a doar área de terreno ao
Município de Barbacena e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 19 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao

Município de Barbacena imóvel de propriedade da Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG -, constituída
por um terreno de 373.500m2 (trezentos e setenta e três mil
e quinhentos metros quadrados), situado nesse município, com
os seguintes limites e confrontações: partindo-se da ponte
sobre o córrego Cocho, próximo ao Km 8 da Rodovia BR-265,
numa extensão de aproximadamente 1.200m (mil e duzentos
metros), com imóvel de propriedade de Carlos de Castro e
Sargento Bastos; seguindo-se na direção sudoeste, numa
extensão de 330m (trezentos e trinta metros), com imóvel de
propriedade da FHEMIG; seguindo-se na direção noroeste, numa
extensão de 1.050m (mil e cinqüenta metros), com imóvel de
propriedade da FHEMIG; e, seguindo-se pela Rodovia BR-265,
numa extensão de 250m (duzentos e cinqüenta metros), até a
ponte sobre o côrrego Cocho, imóvel esse que é parte de um
terreno com área total de 3.343.907m2 (três milhões
trezentos e quarenta e três mil novecentos e sete metros
quadrados), registrado sob o np 36.036, a fls. 60 do livro
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flQ 3-AM do Cartório de Registro de Imóveis M. C. Abranches
Penna da Comarca de Barbacena.

- O imóvel descrito neste artigo destina-se á
implantação de distrito industrial.
§ 2 - Fica autorizada a FHEMLG a fazer reverter ao

patrimônio do Estado de Minas Gerais
 

imóvel descrito neste
artigo.
Art. 2 - A doação prevista nesta lei será procedida após a
reversão da área ao Estado de Minas Gerais.
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 640/96

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

O projeto de lei em exame, do Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira, propõe seja declarada de utilidade pública a Caixa
Escolar Fundamar, com sede no Município de Paraguaçu.
Aprovada no 1Q turno, em sua forma original, cabe agora a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto no
2g turno, em cumprimento das disposições do Regimento
Interno.

Fundamentação
A mencionada Caixa Escolar está integrada no sistema

estadual como órgão da Escola Estadual Fundamar e foi criada
com a finalidade de prestar assistência filantrópica,
desenvolvendo, para isso, iniciativas comunitárias ligadas
ao ensino escolar e ao bom funcionamento do educandário.
Em virtude do zelo e da responsabilidade com que realiza
seu trabalho, a entidade merece ser declarada de utilidade
pública.

Conclusão
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei nQ 640/96 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 23 de maio de 1996.
Gilmar Machado, relator.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NpS 4 A 7 AO PROJETO DE LEI
No 745/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Projeto de Lei nQ 745/96, de autoria do Governador do
Estado, autoriza o Poder Executivo a aderir ao Programa de
Apoio á Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados e dá
outras providências.
A matéria foi apreciada pelas Comissões de Constituição e
Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentárïa, que
opinou pela aprovação do projeto com as Emendas ngs 1 a 3.
Na fase de discussão no IQ turno, foram apresentadas, no

Plenário, as Emendas ns 4 a 7, que vêm a esta Comissão para
receber parecer. Cumpre-nos, assim, opinar sobre a matéria.

Fundamentação
A Emenda ng 4 propõe que o Poder Executivo ofereça como
garantia ao empréstimo junto à Caixa Econômica Federal
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somente os recursos provenientes da arrecadação do ICMS e
das cotas do Fundo de Participação dos Estados. Com o
propósito de possibilitar ao Estado oferecer em caução ações
de empresas como garantia à operação de crédito, sugerimos a
Subemenda ng 1 à Emenda no 4.
A Emenda no 5 almeja estender os beneficios do Programa de
Demissões Voluntárias, a ser aprovado por lei, a todos os
servidores públicos estaduais dispensados neste ano. Em
consideração a essa emenda, temos a opinião de que tal
matéria não se relaciona diretamente com o conteúdo do
projeto A questão proposta deveria ser apreciada no projeto
de lei que trata do programa de demissões voluntárias do
Estado.
A Emenda no 6 visa suprimir do projeto a autorização ao
Poder Executivo para aderir ao Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados. Seu objeto
confronta com a proposição em análise. A adesão proposta é
condição estabelecida pela União para possibilitar aos
Estados a ajuda necessária para a redução do déficit
orçamentário. Esse programa visa a superar o atual
desequilibrio entre a receita e a despesa, que se vem
tornando una enfermidade crônica para os entes federativos.
A Emenda no 7 almeja destinar R$210.000.000,00 do
empréstimo de que trata o art. 20 para o programa de
demissões voluntárias a ser aprovado por lei. Tal medida tem
um escopo legitimo, uma vez que resultará em desoneração da
folha de pessoal. Apresentamos a Subemenda nQ i à Emenda no
7 a fim de introduzir esse comando na norma do parágrafo
único do art. 2.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n
745/96 com as Emendas nQs 1 e 3, e as subemendas que
receberam o no 1 ás Emendas nos 4 e 7, redigidas a seguir; e
pela rejeição das Emendas ngs 5 e 6, ficando prejudicada a
Emenda no 2.

SUBEMENDA No 1 À EMENDA No 4
Dê-se ao "caput" do art. 2Q a seguinte redação:
"Art. 2g - 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 â 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 ações de propriedade do
Estado-".

SUBEMENDA Np 1 À EMENDA No 7
Dê-se ao parágrafo único do art. 2g a seguinte redação:
"Parágrafo único - Os recursos provenientes do empréstimo

de que trata este artigo serão destinados ao pagamento de
débitos em atraso, ao ajuste fiscal e saneamento financeiro
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estadual e ao programa de demissões voluntárias a ser
aprovado por lei..
Sala das Comissões, 22 de maio de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Romeu Queiroz, relator -
Alencar da Silveira Júnior - Paulo Piau.

PARECER SOBRE A EMENDA No 1 AO PROJETO DE LEI
No 761/95

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Governador do
Estado, objetiva alterar a estrutura orgânica da Secretaria
de Estado de Ciência e Tecnologia, extinguir cargos e dar
outras providências.
A proposta recebeu parecer favorável das comissões a que
foi distribuída e foi, a seguir, encaminhada ao Plenário
para discussão e votação, em lg turno.
Na fase de discussão em Plenário, o Deputado Gilmar Machado

apresentou a Emenda nQ 1, encaminhada a esta Comissão junto
ao projeto, nos termos do art. 195, 6 2g, do Regimento
Interno, para receber parecer.

Fundamentação
A emenda apresentada em Plenário, conforme se observa,
trata de assunto diverso daquele constante na proposta
original, que objetiva o enxugamento da máquina
administrativa, com a conseqüente redução de cargos e
despesas da administração pública.
Entendemos não pertinente, portanto, inserir no projeto
matéria relativa às prioridades do Plano Mineiro de
Desenvolvimento Industrial, de que trata a Lei nQ 12.051, de
29/12/95.
E bem verdade que o art. Sg da proposição atribui á

Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento da Secretaria
de.Ciência e Tecnologia a função executiva do Programa
Estruturante - Missões Tecnológicas, previsto no PMDI.
Entretanto, esta é uma conseqüência da reforma estrutural
por que passa aquele órgão do Poder Executivo, inexistindo
qualquer alteração acerca dos objetivos e das prioridades do
programa.
Reforçando o argumento anteriormente expendido, saliente-se

Que O PMDI vem sendo executado de forma articulada com o
Plano Plurianual de Ação Governamental. Uma alteração
exclusiva, sem avaliação pormenorizada dos seus reflexos,
como se pretende, pode mesmo incompatibilizar o
desenvolvimento integrado da política prevista na proposta
original.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda ng 1

ao Projeto de Lei ng 761/96.
Sala das Comissões, 22 de maio de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora -
Bonifácio Mourão - Arnaldo Penna.
PARECER SOBRE A EMENDA NO 1, APRESENTADA EM PLENÁRIO, AO

PROJETO DE LEI NO 762196
Comissão de Administração Pública
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Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei flQ
762/96 altera a estrutura orgânica da Secretaria de Estado
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, extingue cargos e
dá outras providências.
Após receber pareceres favoráveis das Comissões de
Constituição e Justiça, de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, a proposição foi
encaminhada ao Plenário para discussão em IQ turno,
oportunidade em que foi apresentada a Emenda flQ 1, do
Deputado Gilmar Machado.
Dessa forma, vem a emenda a esta Comissão, para ser objeto
de apreciação, nos termos do art. 195, 2o, do Regimento
Interno

Fundamentação
A emenda que ora examinamos tem por escopo suprimir o art.
3Q do projeto, que prevê a transferência da competência
executiva da Superintendência de Abastecimento para as
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASA -,
empresa vinculada à Secretaria em questão.
A Superintendência de Abastecimento foi criada pelo art. 3
da Lei nQ 9.511. de 1987, integrando a estrutura orgânica da
referida Pasta, conforme se depreende da interpretação do
Decreto nQ 37.711, de 1995.
O Governo do Estado, seguindo as diretrizes básicas de

enxugamento da máquina administrativa, propõe a extinção da
mencionada Superintendência, transferindo suas atribuições
para uma entidade da administração indireta, a saber, o
CEASA, que é uma sociedade de economia mista vinculada à
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e que
dispõe de recursos e material humano para assumir tal
competência.
Apesar da meritória preocupação do ilustre autor da emenda
com a transferência de atividades da administração
centralizada para a administração descentralizada,
entendemos que o art. 3Q não deve ser objeto de supressão.
Isso porque sua exclusão do projeto original contraria o
próprio espírito da reforma que está sendo implementada pelo
Executivo, qual seja a racionalização do aparelho
burocrático. Se já existe, no âmbito da administração
indireta, empresa dotada de capacidade para a execução do
serviço, qual a razão para a permanência da Superintendência
de Abastecimento? Ademais, não podemos esquecer que o cEASA
está sujeito a um controle de finalidade pela Secretaria em
apreço, que é o órgão fiscalizador das atividades
desempenhadas pela empresa. Assim, na hipótese de qualquer
descumprimento ou inobservância dos preceitos jurídicos, a
referida Secretaria, na condição de órgão controlador, tem o
poder e o dever de interferir, objetivando a normalização do
serviço-
Entendemos, portanto, ser conveniente, justa e razoável a

manutenção do art 3g do projeto, o qual se harmoniza com as
premissas da reforma administrativa ora em andamento.

Conclusão
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Pelas razões aduzidas, opinamos pela rejeição da Emenda nç
1 ao Projeto de Lei ng 762/96-
Sala das Comissões, 22 de maio de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Elbe Brandão - Arnaldo Pemna.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 391/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 391/95, do Deputado Alencar da Silveira
Júnior, que autoriza o Poder Executivo a conceder ingresso
gratuito a menores de 5 a 12 anos de idade e a profissionais
e autoridades que menciona, em competição esportiva
realizada em estádio e praça de esportes de propriedade do
Estado, e dá outras providências, foi aprovado no 2Q turno,
na forma do vencido no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 6 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 391/95
Autoriza o Poder Executivo a conceder ingresso gratuito a
menores de 5 (cinco) a 12 (doze) amos de idade e a
profissionais e autoridades que menciona, em competição
esportiva realizada em estádio e praça de esportes de
propriedade do Estado, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Mimas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder
ingresso gratuito em competição esportiva realizada em
estádio e praça de esportes de propriedade do Estado a:

- menores de 5 (cinco) a 12 (doze) anos de idade;
II - profissionais da imprensa responsáveis pela cobertura

do evento, inclusive o pessoal técnico, credenciados pela
Associação Mineira dos Cronistas Esportivos - AMCE -;
III - policiais, civis e militares, responsáveis pela

segurança pública e credenciados por seus superiores
hierárquicos -

§ lg - Os menores de 5 (cinco) a 12 (doze) anos deverão
estar acompanhados dos pais ou responsáveis, observadas as
condições de segurança ade q uadas a sua faixa etária.
f 2o - Em evento interestadual ou internacional, o

credenciamento dos profissionais de imprensa será feito pela
AMCE, em conjunto com a Associação Brasileira de Cronistas
Esportivos - ABRACE-
6 3Q - A relação nominal dos policiais credenciados para
prestar serviços durante a realização do evento deverá ser
enviada, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, à
Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais - ADEMG
- e permanecerá na portaria destinada ao ingresso de
policiais.

4g - Nos eventos esportivos realizados em praças de
esportes, o controle do ingresso das autoridades policiais
credenciadas ficará a cargo do administrador ou da entidade
administradora responsável.
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Art. 2 - O beneficio a que se refere o art. ip desta lei

estende-se aos ex-jogadores profissionais, que terão acesso
ao local do evento por portaria especial, a critério do
administrador ou da entidade administradora responsável.
Art. 3 - Será reservado lugar de destaque e acesso por
portaria determinada pela administradora do estádio ás
autoridades dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
e aos membros do Tribunal de Justiça Desportiva, os quais
pagarão ingresso correspondente ao de cadeira.
Parágrafo único - Cada autoridade mencionada neste artigo
poderá se fazer acompanhar de até 2 (dois) associados da
AMCE, que terão acesso às dependências destinadas a essa
associação mediante o pagamento de ingresso ao preço de
arquibancada-
Art. 4 - Em evento esportivo realizado em praça de
esportes do Estado, as autoridades referidas no artigo
anterior pagarão o ingresso de maior valor, ficando a
reserva de lugares e as condições de acesso a cargo do
administrador ou da entidade administradora responsável pelo
evento.
Art. SQ - E permitida a emissão de convites:

- pelos clubes participantes do evento;
II - pela entidade esportiva à qual sejam filiados os

referidos clubes.
1 Q - O ingresso dos convidados será debitado á conta do

emitente do convite no borderõ do espetáculo -
§ 2 - A administradora dos estádios, o administrador ou a

entidade administradora responsável por evento realizado em
praça de esportes de propriedade do Estado determinará a
portaria pela qual se fará o acesso dos convidados.
Art. 6 - Ficam ratificadas as permissões de cadeiras

cativas pelo prazo previsto em seus contratos.
Art. 7 - O infrator desta lei fica obrigado a ressarcir o
prejuizo financeiro a que deu causa. acrescido de multa de
10% (dez por cento).
Art. 8Q Esta lei entra em vigor na data de sua

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

especialmente a Lei ng 6.847, de 22 de julho de 1976.
Sala das Comissões, 23 de maio de 1996.
José Maria Barros, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Antônio Roberto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 435/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 435/95, de autoria do Deputado José
Bonifácio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Municipio de Barbacena imóvel que especifica e dá outras
providências, 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, E 1Q, 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 No 435195
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Barbacena
imóvel que especifica e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Barbacena imóvel de propriedade da Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG -, constituído
por um terreno de 373.500m2 (trezentos e setenta e três mil
e quinhentos metros quadrados), situado nesse município ., com
os seguintes limites e confrontações: partindo-se da ponte
sobre o córrego Cocho, próximo ao Km 8 da Rodovia BR-265,
numa extensão de aproximadamente 1.200m (mil e duzentos
metros), com imóvel de propriedade de Carlos de Castro e
Sargento Bastos; seguindo-se na direção sudoeste, numa
extensão de 330m (trezentos e trinta metros), com imóvel de
propriedade da FHEMIG; seguindo-se na direção noroeste, numa
extensão de 1.050n (mil e cinqüenta metros), com imóvel de
propriedade da FHEMIG; e, seguindo-se pela Rodovia BR-265,
numa extensão de 260m (duzentos e cinqüenta metros), até a
ponte sobre o córrego Cocho, imóvel esse que é parte de um
terreno com área total de 3.343.907m2 (três milhões
trezentos e quarenta e três mil novecentos e sete metros
quadrados), registrado sob o nQ 35.036, a fls. 60 do livro
3-AM do Cartório de Registro de Imóveis M. C. Abranches
Penna da Comarca de Barbacena.
Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se

á implantação de distrito industrial.
Art. 29 - Fica a FHEMIG autorizada a fazer reverter ao
patrimônio do Estado o imóvel descrito no artigo anterior.
Parágrafo único - A reversão de que trata este artigo

deverá preceder a doação prevista nesta lei-
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4p - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Bonifácio Mourão.



555 ON
BELO HORIZONTE, SÁBADO, 25 DE MAIO DE 1996

ATAS

ATA DA 1539 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 23 DE MAIO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús,
Emano Batista e José Henrique

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Mensagem no 115/96
(encaminha o Veto Parcial à Proposição de Lei no 12.972), do
Governador do Estado - Oficios, telegramas e cartões -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nos 824 a
827/96 - Requerimento no 1.446/96 - Interrupção e reabertura
dos trabalhos ordinários - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados
Agostinho Patrús - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise -
Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio - Ailton
Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior - Almir
Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho
- Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto -
Arnaldo Penna - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Dilzon Melo
- Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Elmo Braz
- Francisco Ramalho - Geraldo Santanna - Gilmar Machado -
Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Ivair Nogueira - Ivo José
- Jairo Ataide - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique -
José Maria Barros - Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto -
Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio - Marco Régis - Maria
Dlivia - Mauri Torres - Olinto Godinho - Paulo Piau -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Wilson
Trôpi a.

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, o Sr. 20-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior -

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Leonidio Bouças, 2o-Secretário "ad hoc",
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

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

correspondência
"MENSAGEM NO 115/96*

Belo Horizonte, 22 de maio de 1996.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência

que, no uso da atribuição que me confere o artigo go, inciso
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VIII, combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição
do Estado, opus veto parcial â Proposição de Lei nQ 12.972,
que extingue a autarquia Planejamento da Região
Metropolitana de Belo Horizonte - PLAMBEL - e dá outras
providências.
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
Ao examinar a Proposição de Lei ng 12.972, que extingue a
autarquia Planejamento da Região Metropolitana de Belo
Horizonte - PLAMBEL - e dá outras providências, cumpre-me
opor-lhe veto parcial, incidente sobre o artigo 12 e seus
l Q e 2g, por razões de ordem constitucional e interesse
público.
Com efeito, retiro a sanção às disposições mencionadas,
oriundas de emenda parlamentar, por contrariarem normas
inscritas no inciso III do artigo 66 e no parágrafo único do
artigo 27. da Constituição do Estado, ou seja, envolvem
matéria versando sobre regime jurídico de servidor, cuja
iniciativa é reservada privativamente ao Governador do
Estado, assim como elevam a despesa pública sem a prévia
dotação orçamentária.
Esses são os motivos de ordem constitucional e de interesse

público que me levam a vetar o artigo 12 e seus fl 1g e 2
da Proposição de Lei ng 12.972, que devolvo ao reexame da
Assembléia Legislativa.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21 de maio de
1996.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS
Do Sr. Leonardo Arruda, Presidente da Assembléia
Legislativa do Rio Grande do Norte, acusando o recebimento
do Oficio ng 663/96, que encaminhou documento objetivando o
fortalecimento dos Legislativos Estaduais no cenário
político nacional.
Do Sr. Narcio Rodrigues, Deputado Federal, agradecendo o

convite para a reunião especial em homenagem à Academia
Municipalista de Letras de Minas Gerais.
Da Sra. lara Glória Areias Prado, Secretária de Educação
Fundamental do Ministério da Educação e do Desporto,
informando, em atenção a requerimento do Deputado Carlos
Pimenta, que o Prefeito Municipal de Jaiba deverá verificar,
junto á DEMEC do Estado, a possibilidade de atendimento a
sua solicitação.
Do Sr. Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, Presidente do

Tribunal de Contas do Estado, comunicando, em relação ao
processo de apuração do índice do VAF dos Municípios, que,
tão logo seja concluído estudo daquele órgão a respeito do
tema, a Casa será informada. (- A CPI do VAF.)
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Do Sr. Ademir Lucas, Secretário de Esportes (2),
informando, em atenção a requerimentos do Deputado Gil
Pereira, que os responsáveis pelas construções dos ginásios
pleiteados nos Municipios de Espinosa e Engenheiro Navarro
devem procurar a Superintendência Operacional daquela
Secretaria para maiores esclarecimentos.
Do Sr. Bené Guedes, Secretário de Recursos Minerais,
informando, em atenção a requerimento do Deputado Dimas
Rodrigues (construção de barragem no rio Sitio Novo, no
Município de Porteirinha) que a reivindicação foi
encaminhada à comissão encarregada de elaboração do Programa
de Melhoria de Oferta de Agua no Semi-Árido Mineiro -
Projeto de Pequenas Barragens nas Bacias Hidrográficas do
Jequitinhonha, Prado e Mucuri.
Do Sr. Alexandre Cardoso Pinto, Prefeito Municipal de Maria

da Fé, manifestando seu protesto diante da situação precária
dos produtores rurais e solicitando sejam tomadas
providências a esse respeito. (- A Comissão de
Agropecuária.)
Do Sr. Jarbas Cambraia, Prefeito Municipal de Patos de

Minas, agradecendo o convite para participar do ciclo de
debates com o tema "Agribusiness".
Do Sr. Leonardo Rodrigues Lelé da Cunha, Prefeito Municipal
de Timóteo, agradecendo o convite para a solenidade de
apresentação do projeto do livro Expressões Vivas de Minas
- Tomo II"_
Do Sr. Manoel Borges de Oliveira, Prefeito Municipal de

Paracatu, agradecendo o convite para participar do Seminário
Interestadual de Administração Pública.
Do Sr. José do Nascimento Elias, Presidente da Câmara
Municipal de Betim, encaminhando cópia de requerimento da
Vereadora Ronilda Sabino em que solicita uma visita oficial
da Comissão de Meio Ambiente à Frigobet. (- A Comissão de
Meio Ambiente.)
Do Sr. Orlando Duarte dos Reis, Presidente da Câmara

Municipal de Pirapora, solicitando providências com vistas á
solução dos problemas ocasionados pela reforma
administrativa na área de educação. (- A Comissão de
Educação.
Do Sr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães. Presidente da CEMIG,

encaminhando o "12g Balanço Energético do Estado de Minas
Gerais', referente ao periodo de 1978 a 1993.
Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Presidente da FAEMG,

o manifestando sua posição contrária à aprovação, neste
momento, do Projeto de Lei no 517/95. (- Anexe-se ao Projeto

E
	de Lei nQ 517/95.)

Do Sr. Ronan Ramos de Oliveira, Chefe do Cerimonial do
Governo do Estado de Minas Gerais, agradecendo, em nome do
Governador do Estado, o convite para o ciclo de debates com
o tema "Agribusiness" e informando que o Sr. Alysson
Paulinelli, Secretário de Agricultura, representará o
Governo Estadual-
Do Sr Jorge Frankiin Alves Felipe, Juiz da 3 Vara Civel,
ratificando o atestado firmado sobre a entidade PBF -
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Projeto Basquetebol do Futuro. (- Anexe-se ao Projeto de Lei
nQ 766/96.)
De Euridice Vidigal, Chefe da Assessoria Parlamentar do

Ministério da Fazenda, em atenção a requerimento do Deputado
Carlos Pimenta (solicitação de extensão dos benefícios
instituídos pela Lei Federal nQ 9.138, de 1995, aos
produtores rurais e aos mutuários da MinasCaixa), informando
que a matéria foi encaminhada ao Banca Central para exame.
Do Sr. Hubert Brant Moraes, Secretário-Geral da COPASA -
MC, em atenção ao Oficio nQ 983/96, informando que o Sr.
Válter Zschaber Júnior estará representando a referida
empresa no Fórum Técnico sobre Orçamento e Políticas
Públicas.
Do Sr. Sérgio Carvalho de Castro, Diretor-Superintendente

de Bens Imóveis da Secretaria de Administração, em atenção a
pedido de diligência veiculado pelo Oficio nQ 1.552/95, da
Comissão de Justiça, encaminhando cópia de oficio da
Secretaria da Educação a respeito do Projeto de Lei n
302/95, para as providências cabíveis. (- A Comissão de
Justiça. Anexe-se ao Projeto de Lei no 302/95.)
Do Sr. Sérgio Carvalho de Castro, Diretor-Superintendente

de Bens Imóveis da Secretaria de Administração, em atenção a
pedido de diligência veiculado pelo Oficio nQ 171/96, da
Comissão de Justiça, encaminhando cópia de oficio da
Secretaria da Educação a respeito do Projeto de Lei n
597/95, para as providências cabíveis- (- A Comissão de
Justiça. Anexe-se ao Projeto de Lei no 597/95.)
Do Sr. Sérgio Carvalho de Castro, Diretor-Superintendente

de Bens Imóveis da Secretaria de Administração, em atenção a
pedido de diligência veiculado pelo Oficio nQ 1.551/95, da
Comissão de Justiça, encaminhando cópia de oficio da
Secretaria da Educação a respeito do Projeto de Lei n
255/95, para as providências cabíveis. (- A Comissão de
Justiça. Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 255/95.)
Da Sra. Maria Eliana Novaes, Superintendente de Organização
do Atendimento Escolar da Secretaria da Educação,
encaminhando informações da Diretoria de Atendimento Escolar
referentes à municipalização da Escola Estadual Maria Vieira
Barbosa-
Do Sr. Paulo Roberto Henrique, Presidente do Sindicato da
Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais -
SINOUSCON-MG -, solicitando cópias das fitas com a gravação
do debate realizado em reunião da Comissão de Defesa do
Consumidor sobre o mercado imobiliário de Belo Horizonte. (-
A Comissão de Defesa do Consumidor.)
Do Sr. Edson de Matos Cruz Homem, Presidente da Associação
dos Exatores do Estado de Minas Gerais, manifestando sua
indignação quanto à reforma administrativa que está sendo
realizada pelo Governo do Estado e quanto à intenção de se
aumentar o percentual de contribuição para o IPSEMG. (- A
Comissão de Administração Pública.)
Do Sr. José Eustáquio Damasceno, Diretor-Presidente do
Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Estado de
Minas Gerais - SINPRF-MG -, solicitando a intercessão desta
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Casa junto ao Congresso Nacional e ao Ministro da Justiça
para que a Policia Rodoviária Federal não seja extinta. (- A
Comissão de Administração Pública.)
Do Sr Reinaldo Alves Carvalho, Presidente do Rotary Club
de Pedro Leopoldo, agradecendo o voto de congratulações
enviado por esta Casa por meio do Oficio np 851/96.

TELEGRAMAS
Dos Srs. Carlos Marques Dunga, José Otávio Germano (2) e
Juraci Leite, Presidentes das Assembléias Legislativas da
Paraiba, do Rio Grande do Sul e do Piaui, respectivamente,
agradecendo convite para o fórum técnico sobre orçamento e
políticas públicas.
Da Sra. Sandra Starling, Deputada Federal, agradecendo
convite para a reunião em homenagem á Associação Comercial
de Juiz de Fora.
Do Sr José Henrique Santos Portugal. Secretário-Geral do
Governador do Estado (2), informando, em atenção a
requerimentos dos Deputados Antônio Roberto, Leonídio Bouças
e Paulo Piau, que os pleitos foram encaminhados às
secretarias competentes.
Do Sr. Ronan Ramos de Oliveira, Chefe do Cerimonial do
Governo do Estado (2), agradecendo convite para o ciclo de
debates com o tema 'Agribusiness".

CARTÕES
Dos Srs José Joaquim Benfica. Presidente do Tribunal de
Justiça Militar do Estado, e José Maria Borges, Presidente
do IPSEMG, agradecendo o convite para a reunião especial em
homenagem à Academia Municipalista de Letras de Minas
Gerais.
Dos Srs. Iraval Pires, Tadeu José de Mendonça e Toninho
Andrada, Prefeitos Municipais de Diamantina, Três Pontas e
Barbacena, respectivamente, acusando o recebimento do
programa do Seminário Internacional sobre Administração
Pública-
Do Sr. Carlos Melles, Deputado Federal, e do General-de-
Brigada Alvaro Henrique Vianna de Moraes, Comandante da 4
Brigada de Infantaria Motorizada, agradecendo o convite para
o ciclo de debates com o tema "Agribusiness".
Do Sr. Tomaz Aroldo da Mota Santos, Reitor da UFMG (2),
acusando o recebimento de cópia da moção do Deputado Gilmar
Machado sobre a situação da universidade pública no Brasil e
agradecendo o convite para a reunião especial comemorativa
do centenário de nascimento do ex-Governador Israel
Pinheiro.
Dos Srs. Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, Presidente
do Tribunal de Contas do Estado, e Sebastião Rosenburg,
Presidente do TRE-MG; do General-de-Brigada Álvaro Henrique
Vianna de Moraes, Comandante da 4a Brigada de Infantaria
Motorizada, e da Sra. Christiane J. Puliti A. Barros,
Superintendente de Relações Públicas da Secretaria de
Comunicação Social, agradecendo o convite para a reunião
especial em homenagem à Associação Comercial de Juiz de
Fora.

Apresentação de Proposições
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o Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI No 824196

Dispõe sobre o registro estatistico e a publicidade dos
índices de assalto e roubo a Bancos no Estado de Minas
Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a criar banco
de dados e dar publicidade ao índice de roubos e assaltos a
agências bancárias localizadas no Estado de Minas Gerai-s.
Parágrafo único - Os dados a que se refere o "caput' deste
artigo serão colhidos junto à Secretaria de Estado da
Segurança Pública.
Art. 2Q - Entre as informações a que se refere o art. lg
deverão constar, obrigatoriamente, as seguintes:

- nome do Banco e localização da agência bancária vitima
de roubo ou assalto;
II - data da ocorrência e providências tomadas pela
instituição bancária para coibir o ato criminoso;
III - número de vitimas, fatais ou não, e reféns usados

pelos criminosos;
IV - dispositivos de segurança acionados durante o assalto

ou roubo;
V - volume dos recursos apropriados pelos criminosos.
Art. Sg - Os dados serão publicados trimestralmente no
diário oficial do Estado no prazo de 30 (trinta) dias após
seu encerramento.
Art. 4g - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 60 (sessenta) dias a contar de sua publicação.
Art. Sg - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. fi - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 1996.
Almir Cardoso
Justificação: O crescente número de assaltos a Bancos é
fato atual e preocupante. O número de vitimas, fatais ou
não, é mais assustador. Diariamente, milhares de cidadãos
são expostos, durante sua permanência nas agências
bancárias, a sérios riscos, não raras vezes irreparáveis.
Vale ressaltar que, pelas normas do Banco Central, os
Bancos são obrigados a manter vigilantes e alarme como itens
de segurança. Há a exigência de um terceiro item opcional,
mas a realidade tem demonstrado a fragilidade da segurança
que os Bancos hoje oferecem.
Com esta proposição, aliada a outra que encaminhamos nesta
oportunidade, estamos certos de contribuir para o
aprimoramento da segurança em nosso Estado, dever do poder
público.
E inegável a modernização do sistema bancário, o que,
infelizmente, não corresponde, em proporção, a segurança e
proteção à vida humana, para a qual esforços e medidas não
devem ser poupados.
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A divulgação dos dados na forma proposta em muito
contribuirá para que esses investimentos ocorram com a
necessária seriedade, na medida em que apontam quem e quais
instituições bancárias, de fato, prezam o tão decantado
cliente.
Pela relevância da matéria é que contamos com o apoio à

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 PIO 825/96
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária
Beneficente dos Moradores do Município de Abaeté, com sede
no Município de Abaeté.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária Beneficente dos Moradores do Município de
Abaeté, com sede no Município de Abaeté.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Marcelo Cecé
Justificação: A Associação Comunitária Beneficiente dos

Moradores do Município de Abaeté, fundada em 20/6/89, é uma
entidade sem fins lucrativos e busca desenvolver e congregar
os moradores do bairro com vistas a solucionar problemas de
caráter social, estimulando o convívio entre os moradores,
com promoções sociais, desportivas, cívicas e culturais.
- 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 826196
Declara de utilidade pública a Associação dos Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Governador Valadares, 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 Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Governador
Valadares, com sede no Município de Governador Valadares.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de maio de 199€.
Bonifácio Mourão
Justificação: A APAE de Governador Valadares é uma
sociedade civil, sem finalidade lucrativa, que presta
serviço inigualável dentro da comunidade de Governador
Valadares. O objetivo precipuo da Associação é assistir e
integrar o excepcional na sociedade.
A entidade foi criada em 12/10/74, e sua diretoria é
composta de pessoas idôneas, que não recebem remuneração
pelo exercício dos respectivos cargos.
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Por reputar corno de fundamental importância para a
sociedade a criação de instituições que Visem ao
desenvolvimento de serviços tão relevantes é que submeto à
apreciação dos meus nobres pares esta matéria. Ademais,
preenchendo a APAE de Governador Valadares os requisitos
exigidos pela Lei ng 5.830, de 1971, c/c o art. 178, § 5g. 1
e II, do Regimento Interno desta Assembléia, aguardo de meus
pares a aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/ c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 827/96
Declara de utilidade pública a entidade Ação Social da

Paróquia de Vespasiano - ASPAV -, com sede no Município de
Vespas i ano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a entidade

Ação Social da Paróquia de Vespasiano - ASPAV -, com sede no
Município de Vespasiano.
Art 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de maio de 1996.
Bonifácio Mourão
Justificação: A Ação Social da Paróquia de Vespasiano -

ASPAV -, com sede no Município de Vespasiano, é sociedade
civil, sem finalidade lucrativa, que presta serviço
inigualável à comunidade de Vespasiano. São objetivos da
ASPAV a promoção humano-cristã dos segmentos mais carentes
da comunidade vespasianense e a coordenação dos trabalhos e
dos movimentos socioculturais ligados á Igreja Católica,
articulando-se e desenvolvendo-se a ação dos paroquianos com
vistas a minorar os problemas sociais, bem como a incentivar
e contribuir para a formação do espirito comunitário
cristão.
Foi criada em 13/6/66, e sua diretoria é composta de

pessoas idóneas que não recebem remuneração pelos cargos que
exercem.
Por reputar como de fundamental importância para a
sociedade a criação de instituições que visem ao
desenvolvimento de serviços tão relevantes, é quesubmeto à
apreciação dos meus nobres pares este projeto de lei.
Esclareça-se ainda que a ASPAV já foi reconhecida como de
utilidade pública municipal pela Lei nQ 465. de 22/6/66.
Ademais, por preencher a ASPAV todos os requisitos exigidos
pela Lei ng 5.830, de 1971, c/c o art. 178, SQ, 1 e II do
Regimento Interno, aguardo de meus pares a sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno

REQUERIMENTO
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NQ 1.446/96, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja

formulado apelo ao Governador do Estado e à Secretária da
Educação com vistas á ampliação da Escola Estadual de
Maristela, localizada no Município de Aguas Formosas. (- A
Comissão de Educação.)

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Nos termos do lg do art. 23 do
Regimento Interno, a Presidência interrompe os trabalhos
ordinários para dar prosseguimento ao Ciclo Nacional de
Debates, com a discussão do tema "Agribusiness"
- A ata da parte da reunião correspondente ao debate será

publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Estão reabertos
os trabalhos ordinários.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente (Deputado Ermano Batista) - 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 24, ás
9 horas. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 512/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em apreço, do Deputado Ourval Angelo, tem por
escopo declarar de utilidade pública a Creche Cantinho da
Cinderela, com sede no Município de Contagem.
Publicado em 5/10/95, veio o projeto a esta Comissão para
exame preliminar, em atendimento ao Que dispõe o art. 195,
c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.
Cumprida a diligência solicitada em reunião anterior,
passamos ao exame da matéria.

Fundamentação
Conforme a documentação anexada ao projeto, a referida
Creche é pessoa jurídica sem fins lucrativos, funciona há
mais de dois anos, e os membros de sua diretoria são pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de seus cargos.
Assim, a instituição atende plenamente ao disposto na Lei n
5.830, de 6/12/71, que dispõe sobre a declaração de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
512/95 na forma proposta.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira, relator -
Durval Ângelo - Elbe Brandão - Simão Pedro Toledo.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 647/96

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatõrio
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei flQ

647/96 dispõe sobre a autorização para a alienação das ações
da Companhia de Gás de Minas Gerais - GASM3G.
Em virtude de solicitação do autor, o projeto de lei em

questão deveria tramitar em regime de urgência, nos termos
do art. 69 da Constituição do Estado, e seria analisado em
reunião conjunta das Comissões às quais foi distribuido, em
obediência ao arL 222 do Regimento Interno.
Entretanto, por meio do Oficio ng 153/96, o Governador do
Estado solicitou a dispensa do regime de urgência na
apreciação do projeto, que passa, então, a tramitar nos
prazos normais.
Publicada em 23/2/96, veio a matéria a esta Comissão, nos
termos do art. 195, c/c O art. 103, V, 'a". do Regimento
Interno, para exame preliminar de sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A Emenda à Constituição ng 5, ao dar nova redação ao
do art. 25 da Constituição Federal, abriu a possibilidade de
as empresas privadas realizarem os serviços locais de gás
canalizado mediante concessão dos Estados. Dessa forma, a
distribuição de gás por meio de canalização, que até então
deveria ser empreendida exclusivamente pelos Estados ou por
empresas estatais, pode ser atribuída, mediante concessão, a
qualquer empresa privada desde que obedecidos todos os
preceitos legais pertinentes.
A GASMIG, sociedade de economia mista controlada pela
CEMIG, que detém 95,05% de seu capital social, foi
constituída concessionária dos serviços de gás canalizado em
todo o Estado por meio da Lei nQ 11-021, de 12/1/93, tendo
sido celebrado o respectivo contrato de concessão em
27/7/95.
Pretende, agora, o Governador do Estado alienar a

totalidade das ações da GASMIG, seguindo a tendência mundial
de desestatização segundo a qual o poder público deve
restringir sua participação em atividades lucrativas e se
ater a suas áreas de atuação típicas, que são a educação, a
saúde, o saneamento e a segurança.
Entretanto, para que se efetue a privatização mencionada, é
indispensável a autorização legislativa prevista no inciso
II, 4, do art. 14 da Constituição do Estado:
"Art. 14 - ................................
f 4Q - Depende de lei em cada caso:

II - a autorização para instituir e extinguir sociedade de
economia mista e empresa pública e para alienar ações que
garantam, nestas entidades, o controle pelo Estado;"
A lei autorizativa configura a participação do Poder
Legislativo no processo de privatização. Tal participação,
além de indispensável, como demonstramos, mostra-se
plenamente justificável, tendo em vista que a privatização
de empresas estatais não pode ser considerada apenas um
mecanismo de obtenção de receitas, mas deve ser avaliada em
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um contexto mais amplo, qual seja o da própria atuação do
Estado.
Do ponto de vista formal, o projeto não encontra óbice no

que diz respeito tanto àcompetência do Estado para legislar
sobre a matéria quanto à iniciativa da proposição.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade, e pela legalidade do Projeto de Lei ng
647/96.
Sala das Comissões. 7 de maio de 1996
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira, relator -
Elbe Brandão - Simão Pedro Toledo - Durval Angelo (voto
contrário).

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 685/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei nQ 685/96. do Deputado Miguel Martini,
dispõe sobre a concessão de financiamento de equipamentos
corretivos a portadores de deficiência física.
A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.
Cabe, agora, a esta Comissão examinar a proposição quanto

ao mérito, nos termos do Regimento Interno.
Fundamentação

A Constituição Federal, bem como a Estadual garante às
pessoas portadoras de deficiência física apoio, assistência,
proteção, atendimento especializado e integração à
sociedade. Nesse mesmo sentido, a Declaração dos Direitos
das Pessoas Deficientes, proclamada pela ONU, afirma o
seguinte: 'A pessoa deficiente tem o direito de receber
assistência médica, psicológica e funcional, incluídos os
aparelhos de prótese e ortopédicos, a readaptação médico-
social, a educação, a formação e a readaptação profissional
a atividades de apoio, aos serviços de colocação e a outros
órgãos que assegurem o aproveitamento máximo de suas
faculdades, aptidões, acelerando o processo de sua
integração ou reintegração social".
O projeto de lei em tela dispõe sobre a concessão de
financiamento de equipamentos a portadores de deficiência
física. Assim, em harmonia com as normas constitucionais e
as recomendações internacionais, tal proposição objetiva
viabilizar, ou tornar mais efetivos, os preceitos já
consagrados.
São muitos os portadores de deficiência física que esperam

alcançar maior autonomia, que poderá ser proporcionada pelos
equipamentos corretivos. No entanto, estão impossibilitados
de adquiri-los, em virtude do seu alto custo. D
financiamento possibilitará a aquisição desses equipamentos,
sem que, com isso, seja afetado o orçamento familiar, o que
proporcionará melhoria das condições de vida e integração à
sociedade dessa tão significativa parcela da população. Os
portadores de deficiência física não podem, de modo nenhum,
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ficar à margem da comunidade, pois integram e interagem com
a sociedade.
As órteses, as próteses e os demais aparelhos corretivos
são indispensáveis para a terapêutica e devem ser utilizados
como instrumentos de tratamento, e não, como fins em si
mesmos. Eles podem possibilitar que o portador de
deficiência física trabalhe. o Que lhe garantirá condições
de se integrar no mercado de trabalho, bem como de
participar de atividades artísticas, sociais e recreativas.
Acreditamos que o projeto apresentado contempla não só o
principio básico do respeito à pessoa, como também reconhece
a situação dos portadores de deficiência física, que se
caracterizam por experiências e realidade próprias.

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

685/96.
Sala das Comissões, 23 de maio de 1996.
Carlos Pimenta, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira,
relator - Jorge Hannas - Luiz Antônio Zanto.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
No 729/96

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça,
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
apreço, enviado a esta Casa por meio da Mensagem nQ 94/96,
autoriza o Poder Executivo a delegar, por meio de concessão
ou permissão, os serviços públicos que menciona e dá outras
providências.
Publicada em 2/4/96, a proposição, que tramita em regime de

urgência, nos termos do art. 69 da Constituição do Estado,
foi distribuída às Comissões mencionadas, para, em reunião
conjunta, receber parecer, consoante o art. 222 do Regimento
Interno.

Fundamentação
Uma das principais metas da administração atual é a de

descentralizar a prestação de grande parte dos serviços
públicos de sua competência, delegando a sua execução
principalmente às empresas particulares, a fim de que possa
se ocupar direta e exclusivamente dos serviços considerados
essenciais.
Tal delegação, por força do que dispõe o 'caput" do art.
175 da Constituição da República, é feita sob o regime de
concessão e permissão, sempre mediante procedimento
licitatório. O parágrafo único desse mesmo artigo determina,
também. Que a lei deve dispor sobre o regime das empresas
concessionárias e permissionárias, o caráter especial de seu
contrato e de sua prorrogação, as condições de caducidade,
fiscalização e rescisão, os direitos dos usuários, a
política tarifária e a obrigação de se manter um serviço
adequado.
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A lei de que trata o mencionado dispositivo constitucional
é a de cada poder concedente - União, Estados, Distrito
Federal e municípios -, dado que cada ente federado goza de
ampla autonomia normativa sobre a matéria.
Contudo, as leis de cada unidade devem coadunar-se com as
normas gerais federais, una vez que a Carta Magna, em seu
art. 22, XXVII, atribui à União a competência privativa para
legislar sobre normas gerais pertinentes à contratação em
todas as suas modalidades. Em vista da aludida reserva de
competência, a União editou as Leis ngs 8.987, de 13/2/95, e
9.074. de 7/7/95, instituindo essas normas , que, portanto,
são válidas para todos os entes federados.
E de ressaltar, contudo, que a observância pelo Estado
membro dos ditames consignados nas normas gerais não o
impede de editar lei que trate genericamente das referidas
delegações no âmbito estadual- Cabe ao Estado fazê-lo de
modo a explicitar todos os as pectos que sejam de seu
especifico interesse.
Não se pode desconhecer que o Estado mineiro já dispõe de

ordenamento próprio, a Lei np 10.453, de 23/2/91, que trata
das concessões e permissões dos serviços públicos estaduais,
mas esta necessita de uma profunda reformulação em virtude
da superveniência do recém-sancionado ordenamento federal.
Em que pese à falta de legislação estadual eficiente que
estabeleça o regime jurídico das concessionárias e
permissionárias de serviços públicos de competência deste
Estado, o Poder Executivo encaminha a esta Casa projeto de
lei que o autoriza a promover a execução indireta dos
serviços de infra-estruturas viárias, operação de terminais
de transporte, gás canalizado e tratamento de esgotos
sanitários. Assim o teria feito premido pela urgente
necessidade de descentralizar tais serviços, estratégia esta
considerada indispensável à modernização de sua máquina
administrativa.
Essencialmente, a proposição em apreço vem cumprir o
disposto no art. 2g da Lei nQ 9.074, de 7/7/95, o qual
sujeita as concessões e permissões ao crivo autorizativo
legal. Segundo determina o dito dispositivo federal, é
vedado à União, ao Estado, ao Distrito Federal e ao
município efetivar essas delegações sem lei que lhes
autorize e lhes fixe os termos.
Desse dispositivo, é fácil inferir que não basta à lei
autorizar a delegação pretendida; há, também, que
estabelecer princípios e parâmetros que nortearão a condução
dessa política pública.
Do exame da proposição, no entanto, verifica-se a cabal
inexistência de tais termos. Faz-se necessário que a lei
autorizativa trate dos aspectos que são de peculiar
interesse do Estado e que digam respeito especificamente aos
serviços que serão concedidos ou permitidos. Mais ainda,
seria conveniente que se fizesse, para cada serviço a ser
delegado, uma lei autorizativa especifica que tratasse das
particularidades que lhe são inerentes.
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No intuito de aprimorar o projeto de iniciativa do Poder
Executivo e de conferir maior legitimidade à sua atuação,
apresentamos ao final deste parecer o Substitutivo flQ 1,
abordando questões relevantes que não poderiam ficar
adstritas aos termos do regulamento. Com efeito, o
substitutivo que apresentamos, embora não modifique a
essência da proposta original, inclui disposições referentes
à participação dos usuários no processo de fiscalização da
execução dos contratos, além de fixar um prazo máximo para a
duração desses instrumentos, propõe a instituição de um
órgão técnico com a atribuição de formular e acompanhar a
política de concessões, de maneira a fornecer uma visão
global dos empreendimentos e, sobretudo, evitar a formação
de monopólios ou cartéis, muito comuns era outras épocas;
inclui no rol dos serviços a serem delegados o de vistoria e
inspeção de segurança dos veículos licenciados ou
registrados pelo DETRAN; altera o conteúdo do art. 7g do
projeto original, que pretende legitimar por um ano as
concessões outorgadas sem a licitação posteriormente à
vigência da Constituição da República de 1988, as quais
seriam consideradas nulas de pleno direito; por fim, propõe,
como meio possível para equacionar problemas de dívidas do
Estado para com particulares, que os concessionários
titulares de crédito indiscutível junto ao poder público
possam utilizar esses créditos nos contratos de concessão, a
titulo de compensação.
São esses, pois, os principais motivos que nos levam a

apresentar o Substitutivo no 1, a seguir redigido
Finalmente, no tocante à competência e á iniciativa, a
proposição coaduna-se com a ordem jurídica vigente, não
existindo óbices que impeçam sua tramitação.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
729/96 na forma do Substitutivo ng 1.
Sala das Comissões, 9 de maio de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente e relator - Leonidio Bouças -

Elbe Brandão - Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo.
SUBSTITUTIVO No 1

Autoriza o Poder Executivo a delegar, por meio de concessão
ou permissão, os serviços públicos que menciona e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a delegar, por
meio de concessão ou permissão, sempre por meio de
licitação, os seguintes serviços públicos, precedidos ou não
de obra pública, que sejam de competência do Estado:
1 - construção, restauração, conservação, manutenção,

ampliação e operação de rodovias;
II - construção, recuperação, conservação, manutenção,

ampliação e operação de terminais dos diferentes meios de
transporte de pessoas e bens;
III - serviços de gás canalizado;
IV - serviços de tratamento de esgotos sanitários;



V - serviços de vistoria e inspeção de segurança nos
veículos licenciados ou registrados pelo Departamento de
Trânsito de Minas Gerais - DETRAN-MG, nos termos do Código
Nacional de Trânsito, instituído pela Lei np 5.108, de 21 de
setembro de 1966.

1 Q - As concessões e permissões referidas no "caput'
deste artigo reger-se-ão pelas normas das Leis Federais nQs
8.987, de 13 de fevereiro de 1995. e 9.074, de 7 de julho de
1995, e atenderão aos termos estabelecidos nesta lei.

- A autorização de que trata este artigo estende-se,
no caso dos serviços relacionados nos incisos 1, tIe IV,
aos serviços de competência da União e dos municípios cuja
exploração seja delegada ao Estado.
Art. 2 - Os serviços de que trata esta lei deverão ser

adequadamente prestados, visando à satisfação das condições
de regularidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia em sua prestação e modicidade das
tarifas.
Art. 3ç - Sem prejuízo do disposto nas Leis Federais nQs
8.078, de 11 de setembro de 1990, e 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, são direitos dos usuários dos serviços de
que trata esta lei:

- não sofrer interrupção na prestação do serviço sem
notificação prévia;
II - contestar administrativamente, no todo ou em parte, os

valores cobrados pela prestação dos serviços.
Parágrafo único - O desrespeito aos direitos do usuário.

quando contumaz e comprovado, constitui motivo licito para a
extinção da delegação.
Art. 40 - O regulamento especifico de cada concessão deverá
prever a constituição de comissão de acompanhamento e
fiscalização, composta de representantes do poder
concedente, do concessionário e dos usuários, de forma
pari t ária.

l - São atribuições da comissão de acompanhamento e
fiscalização, além de outras definidas em cada regulamento:
1 - acompanhar os cálculos referentes à fixação, ao

reajustamento e à revisão das tarifas;
II - fiscalizar o cumprimento dos padrões de qualidade do

serviço;
III - formular sugestões ao poder concedente para o

aperfeiçoamento e a expansão dos serviços;
IV - receber e apurar reclamações contra o serviço que não

esteja sendo prestado adequadamente;
V - divulgar os direitos do usuário.
E 2Q - A representação dos usuários na comissão a que se
refere este artigo será feita por indicação de associação
legalmente constituída para este fim.
Art. 5Q - O prazo máximo para as concessões de que trata
esta lei será de 35 (trinta e cinco) anos, podendo ser
prorrogado por até 25 (vinte e cinco) anos se houver
interesse público devidamente justificado e desde que a
prorrogação esteja prevista no edital.
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Parágrafo único - 0 prazo de concessão fixado no edital de
licitação deverá atender, em cada caso, ao interesse público
e ás necessidades ditadas pelo valor do investimento.
Art. G - A tarifa dos serviços será fixada, reajustada e
revisada segundo os critérios, as condições e os prazos
previstos no edital e no contrato, observadas a legislação
vigente e as normas regulamentares.
f 1 Q - Sempre que as circunstâncias e o interesse público
recomendarem, a planilha tarifária poderá ser objeto de
parecer de auditoria independente.
f 2 - O ato que der origem ao reajuste ou à revisão da
tarifa será sempre fundamentado e acompanhado por estudos
técnicos e deve ser publicado em jornais de grande
circulação previamente á alteração das tarifas.
Art. 7g - O Poder Executivo instituirá órgão técnico
encarregado de organizar e coordenar as atividades de
planejamento, regulamentação e fiscalização das concessões e
permissões.

lo - A estrutura, as atribuições e o regime de
funcionamento do órgão técnico de que trata este artigo
serão definidos em regulamento, assegurada a participação de
um representante do PROCON Estadual.
6 20 - O órgão técnico contará com o assessoramento

jurídico da Procuradoria-Geral do -Estado.
Art. 8o - A concessão ou a permissão de serviço público
outorgada anteriormente à entrada em vigor desta lei
considera-se válida pelo prazo fixado no contrato ou no ato
de outorga, exceto a que tiver sido outorgada sem licitação
posteriormente á vigência da Constituição da República de
1988, caso em que será considerada extinta
Art. 9Q - Os recursos auferidos pela cobrança de pedágio em
rodovia concedida poderão ser aplicados em obras
complementares, no melhoramento, na ampliação de capacidade,
na conservação e na sinalização de trechos rodoviários Que
lhe dão acesso, segundo o estabelecido no edital e no
contrato.
Art. 10 - O concessionário ou permissionário titular de

crédito indiscutível junto ao Estado, a órgão ou a entidade
sob o seu controle direto ou indireto, poderá utilizar, para
efeito de compensação, até 80% (oitenta por cento) do valor
do crédito para saldar eventuais débitos resultantes do
contrato de concessão ou permissão.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário,

especialmente a Lei nQ 11.372, de 30 de dezembro de 1993.
Comissão de Administração Pública
Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nQ
729/96 visa a autorizar o Poder Executivo a delegar, por
meio de concessão ou permissão, os serviços públicos que
menciona-



A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
proposição na forma do Substitutivo nQ 1, que apresentou.
Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer

quanto ao mérito, nos termos do art. 195, c/c O art. 103, 1,
"d O , do Regimento Interno.

Fundamentação
A delegação de um maior número de serviços públicos tem
sido vista como um dos meios mais eficazes para o saneamento
das finanças públicas e, também, para a melhoria dos
serviços prestados aos cidadãos.
No Brasil, a manutenção de uma estrutura administrativa de

grande porte não tem resultado, na maioria das vezes, na
eficiência dos setores onde o Estado atua.
Além disso, a premente necessidade de vultosos
investimentos, que o poder público não tem condições de
realizar, demonstra claramente a conveniência da delegação
de determinados serviços públicos.
É importante que se ressalte, contudo, que a concessão de

tais serviços não é um instrumento por meio do qual o poder
público se exonera do dever, que lhe é atribuido pela
Constituição Federal, de prestá-los adequadamente. Trata-se
apenas de atribuir a uma empresa, ou grupo de empresas, a
sua execução, mantendo o poder concedente o controle e o
dever de fiscalizar.
Em nosso Estado, já há muito tempo, a malha viária clama

por reformas e por expansão, obras que a precária situação
do erário não tem permitido realizar. Busca, então, o poder
público a colaboração da iniciativa privada, que, dispondo
de capital, poderá investir nas obras necessárias e,
mediante cobrança de tarifas, receber a justa remuneração
pelo investimento, promovendo o melhoramento e a expansão
dos serviços.
Da mesma forma, os demais serviços públicos cuja concessão

o projeto de lei autoriza poderão ser incrementados com a
delegação de sua operação à iniciativa privada.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n
729/95 na forma do Substitutivo nQ 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 9 de maio de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Gilmar Machado - Elbe Brandão - Ajalmar Silva.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

(Nova Redação nos Termos do Art. 138, lQ, do Regimento
Interno)
Relatório

Encaminhado a esta Assembléia Legislativa pelo Governador
do Estado, o Projeto de Lei nQ 729/96 tem o objetivo de
autorizar o Poder Executivo a delegar, por meio de concessão
ou permissão, a prestação de serviços públicos relacionados
com infra-estruturas viárias, estruturas operacionais e
terminais dos diferentes meios de transporte de pessoas e
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bens, serviços locais de gás canalizado e serviços de
tratamento de esgotos sanitários.
Publicada, foi a proposição distribuída, preliminarmente, á

Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria com o Substitutivo no 1, que apresentou.
Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nQ 1, da
Comissão de Constituição e Justiça.
Cabe agora a esta Comissão examinar a matéria nos limites

de sua competência.
Durante a reunião, foi apresentada sugestão de emenda, e

este relator concordou em modificar o parecer anteriormente
formulado.

Fundamentação
O projeto em tela, aprimorado na forma do Substitutivo n
1, visa a reordenar a estratégia do Estado no que concerne á
prestação de serviços públicos essenciais, mediante a busca
de parceria com o setor privado. As condições precárias em
que se encontra grande parte das rodovias e a necessidade
premente de se providenciar tratamento de esgotos
sanitários, a fim de se preservar o meio ambiente,
demonstram que é preciso buscar soluções alternativas, como
o processo de descentralização proposto.
E necessário ressaltar, porém, que a responsabilidade do

poder público para com a prestação dos serviços públicos não
é transferível. As concessões ou permissões devem ser
submetidas à orientação e ao controle do Estado quanto a sua
dimensão e qualidade.
A prestação de serviços públicos por terceiros permite que
a administração pública concentre seus esforços nas
atividades em que é fundamental a presença do Estado, de
forma direta. Segundo o projeto em tela, o Estado tende a se
desobrigar da prestação direta de determinados serviços
públicos, o que pode concorrer para o saneamento de suas
finanças e, conseqüentemente, para a redução da divida
pública.
Por meio da lei orçamentária para 1996, é possível ter uma
noção dos investimentos estatais previstos para as
atividades de que trata a proposição em análise.

Lei Orçamentária para 1996
* - O quadro mencionado foi publicado no Diário do

Legislativo na edição de 25/5/96.
Os valores mostrados nesse quadro evidenciam a importância

desses serviços públicos na execução orçamentária do Estado.
Como o orçamento de investimentos das empresas controladas
pelo Estado não integra o orçamento fiscal, as despesas de
capital mencionadas, a cargo do DER-MG e da SETOP, no total
de R$386.000.000,00, representam 69% do total das despesas
em obras e instalações da administração direta e das
autarquias, dos fundos e das fundações. Isso significa que a
delegação de atribuições ao setor privado relativa a infra-
estruturas viárias poderia atenuar a necessidade de
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aplicação de recursos públicos nessa área, o que reduziria a
divida da administração pública.
E pequeno o superávit do orçamento corrente, que constitui
uma receita de capital, ou seja, recursos destinados a
financiamento de obras e investimentos, previsto na lei
orçamentária para 1996. E oportuno lembrar que o balanço
orçamentário referente ao exercício de 1995 demonstrou um
déficit do orçamento corrente superior a R$1.000.000.000,00;
isso significa que as despesas operacionais realizadas pela
administração pública no exercício de suas atividades foram
maiores do que a receita tributária e os demais recursos
integrantes da receita corrente. Sendo assim, torna-se
atraente a proposta de parceria com o setor privado na
execução das referidas atividades, uma vez que reduziria _a
necessidade de contratação de empréstimos para a realização
de obras.
O mesmo raciocínio se aplica à GÂSMJG e à COPASA-MG,
segundo a proporção de seus investimentos-
Salientamos um segundo aspecto, a norma do art. gQ do
projeto em análise, a qual prevê a revogação da Lei ng
11.372, de 30/12/93, que autoriza o DER-MG a instituir a
cobrança de pedágio em rodovia sob sua jurisdição. Tal
medida, se adotada, acarretará a anulação da receita
estimada para aquela autarquia, no valor de R$2.000.000,00,
referente a taxa de cobrança de pedágio em rodovias
estaduais, para o exercício de 1996.
A referida anulação de receita será compensada, pois, tendo
em vista a concessão dos serviços de manutenção de infra-
estruturas viárias, o Estado ficará desobrigado de fazer
investimentos diretos no setor. Como uma parte significativa
dos recursos aplicados nessa área é financiada por capital
estrangeiro, a participação do setor privado poderá
contribuir para a redução da base da dívida externa do
Estado.
Cabe, ainda, ressaltar que o custo médio de 1Km de asfalto

é R$250.000,00, segundo informações da SEPLAN. Dessa forma,
os recursos previstos pela cobrança de pedágio por parte do
DER-MG seriam suficientes para a construção de apenas Um de
rodovia. Além disso, tal montante é pouco significativo, no
que concerne á dificuldade de caixa, que tem levado o
Governo a atrasar o pagamento dos fornecedores. Logo, o
projeto tem o escopo de buscar uma solução para gastos que
ultrapassam a capacidade financeira do Estado.
Por último, apresentamos a Emenda ng 1, que objetiva

autorizar a delegação por meio de permissão nos casos em que
couber.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
729/96 na forma do Substitutivo np 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nQ 1, a
seguir transcrita.

EMENDA NO 1
Dê-se ao art. 8Q a seguinte redação:
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"Art. 8p - As concessões ou permissões de serviço público,
outorgadas anteriormente à entrada em vigor desta lei,
consideram-se válidas, no mínimo, pelo prazo fixado no
contrato, no ato da outorga ou em legislação estadual e
federal especificas.".
Sala das Comissões, 16 de maio de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Romeu Queiroz, relator -

Geraldo Rezende - José Maria Barros - Alencar da Silveira
Júnior.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 757/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ailton Vilela, o projeto de lei em
análise pretende declarar de utilidade pública a Escola
Doméstico-Profissional Lar de Maria, com sede no Municipio
de Conceição do Rio Verde.
Publicado em 20/4/96, 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 ng 3.373, de 12/5/65, com a
redação dada pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, a qual dispõe
sobre os requisitos para a declaração de utilidade pública
de entidades
Compulsando a documentação juntada ao processo, verificamos

que a instituição atende ás exigências da citada lei , 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 nQ
757/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1996-
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira, relator -

Durval Angelo - Elbe Brandão - Simão Pedro Toledo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Hp 507/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 507/95, de autoria do Deputado Djalma
Diniz, que declara de utilidade pública o Centro de
Assistência Social Betânia, com sede no Município de
Raposos, 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 507195
Declara de utilidade pública o Centro de Assistência Social

Betánia, com sede no Município de Raposos -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Centro de
Assistência Social Betânia, com sede no Município de
Raposos.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de maio de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -
Bonifácio Mourão Miguel Martini.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 548/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 548/95, de autoria do Deputado José
Bonifácio, que declara de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro Capitão Eduardo - AMBASE -, com sede no
Município de Belo Horizonte, foi aprovado no 2Q turno, na
forma do vencido no lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos ternos do art. 270, f 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 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;
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação

dos Moradores do Bairro Capitão Eduardo - AMBASE -, com sede
no Município de Selo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de maio de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -
Bonifácio Mourão - Miguel Martini.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 569/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 569/95, de autoria do Deputado Miguel
Martini, que declara de utilidade pública a Casa de Formação
e Apoio ao Menor, com sede no Município de Bom Despacho, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 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 569/95
Declara de utilidade pública a Casa de Formação e Apoio ao

Menor, com sede no Município de Bom Despacho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
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Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Casa de
Formação e Apoio ao Menor, com sede no Município de Bom
Despacho.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de maio de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Bonifácio Mourão - Miguel Martini.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Hp 583/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 583/95, de autoria do Deputado
Sebastião Navarro Vieira, que declara de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Rio
Paranaiba -, com sede no Município de Rio Paranaiba, foi
aprovado no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do arL 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 583/95
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE de Rio Paranaiba -, com sede no
Município de Rio Paranaiba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. i 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. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de maio de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -
Bonifácio Mourão - Miguel Martini.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Hp 594/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 694/95, de autoria do Deputado Geraldo
Rezende, que declara de utilidade pública a União
Comunitária da Barragem Santa Lúcia, com sede no Município
de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de q ue, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, § 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 594/95
Declara de utilidade pública a União Comunitária da
Barragem Santa Lúcia, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 19 - Fica declarada de utilidade pública a União
Comunitária da Barragem Santa Lúcia, com sede no Município
de Belo Horizonte.
Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de maio de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

José Maria Barros - Miguei Martini.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 611/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei 
no 

611/95, de autoria do Deputado José
Bonifácio, que declara de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Santa Luzia -, com
sede no Município de Santa Luzia, foi aprovado no 29 turno,
na forma do vencido no 19 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, 19. 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 611195
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE de Santa Luzia -, com sede no
Município de Santa Luzia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 19 - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Santa Luzia -,
com sede no Município de Santa Luzia.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de maio de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Miguel Martini - José Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

hp 616/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 616/95, de autoria do Deputado
Bonifácio Mourão, que declara de utilidade pública o Lions
Clube 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, 6 19, do Regimento Interno.
Asim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 616195
Declara de utilidade pública o Lions Clube de Governador

Valadares, com sede no Municipio de Governador Valadares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Aru l - Fica declarado de utilidade pública o Lions Clube
de Governador Valadares, com sede no Município de Governador
Valadares.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de maio de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -
Bonifácio Mourão - Miguel Martini.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Hp 621/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei flQ 621/95, de autoria do Deputado João
Batista de Oliveira, que declara de utilidade pública a
Fundação José Hilário de Souza, com sede no Município de
Belo Horizonte, foi aprovado no 2o turno, na forma do
vencido no ig turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

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. 1 Q - 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.
Sala das Comissões, 9 de maio de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Miguel Martini, relator -
Bonifácio Mourão - José Maria Barros.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 622/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 622/95, de autoria do Deputado Durval
Angelo, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro Fonte Grande, l, 2 e 3a Seções -
ASCODEFONTE -, com sede no Município de Contagem, foi
aprovado no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art 270, 1Q, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 622195
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do
Bairro Fonte Grande, l, 2Q e Sa Seções - ASCODEFDNTE -, com
sede no Municipio de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro Fonte Grande, 1, 2a e 3 Seções -
ASCODEFONTE -, com sede no Município de Contagem.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de maio de 1996-
Paulo Schettino, Presidente - Miguel Martini, relator -
Bonifácio Mourão - José Maria Barros.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 633/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei 

no 
633/95, de autoria do Deputado Raul

Lima Neto, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores de Santo Antônio - ACOMOSA -, com
sede no Município de Sabará, 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, to, 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 633/95
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores de Santo Antônio - ACOMOSA -, com sede no
Município de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Moradores de Santo Antônio - ACOMOSA -, com
sede no Município de Sabará.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de maio de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Miguel Martini, relator -

José Maria Barros - Bonifácio Mourão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 641/96
comissão de Redação

O Projeto de Lei no 641/96, de autoria do Deputado
Wanderley Ávila, que declara de utilidade pública a Loja
Maçônica Filhos de Salomão nQ 164. com  sede no Município de
Curvelo, 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, l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo como aprovado.

PROJETO DE LEI No 641/96
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Filhos de

Salomão nQ 164, com sede no Município de Curvelo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Loja
Maçônica Filhos de Salomão flQ 164, com sede no Município de
Curve lo.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de maio de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Miguel Martini, relator -

José Maria Barros - Bonifácio Mourão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Hp 675/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei np 675/96, de autoria do Deputado José
Henrique, que declara de utilidade pública a Associação do
Bairro Barro Branco, com sede no Municipio de Sericita, 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, f 1Q, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Hp 675/96
Declara de utilidade pública a Associação do Bairro Barro

Branco, com sede no Município de Sericita.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Associação

do Bairro Barro Branco, com sede no Município de Sericita.
Aru 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 de maio de 1996.
José Maria Barros, Presidente - Antônio Roberto, relator -

Elbe Brandão.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 199$

ATA

ATA DA 67a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 24 DE MAIO DE 1996
Presidência do Deputado Antônio Júlio

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ia PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ia Fase: Ata - Apresentação de Proposições:
Projeto de Lei nQ 828/96 - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Administração Pública, de Fiscalização
Financeira e de Saúde e Ação Social e dos Deputados Luiz
Antônio Zanto (2) e Paulo Schettino (3) - 2a Fase: Abertura
de Inscrições - Leitura de Comunicações Apresentadas -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Rêmolo Aloise - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajaimar
Silva - Antônio Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Ojalma Diniz - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil
Pereira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - Luiz
Antônio Zanto - Miguel Martini - Olinto Godinho - Raul Lima
Neto - Ronaldo Vasconcellos - Wilson Trõpia.

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

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ia Fase
Ata

- O Deputado João Leite, 2g-Secretàrio "ad hoc", 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 a la Fase do Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte

proposição: 
PROJETO DE LEI Np 828/96

Autoriza o Poder Executivo a fazer reversão de imóvel à
Mitra Arquidiocesana de Mariana.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica autorizado o Poder Executivo a fazer
reverter à Mitra Arquidiocesana de Mariana imóvel situado na
Rua Sant'Anna, 72, no Município de Senador Firmino,
constituído por um prédio de 2 (dois) pavimentos e área de
811,85m2 (oitocentos e onze virgula oitenta e cinco metros
quadrados), delimitado, pela frente, por um muro de pedra;
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pelo lado direito, por uma cerca de madeira, afastada im (um
metro) do muro do adro da Igreja Matriz; pelos fundos e pelo
lado esquerdo, com cercas de madeira, confrontando o imóvel
com propriedades de Sydney Galindo Ramos, Joaquim Simão
Moreira e Nolasco de Oliveira, a Igreja Matriz e a Rua
Sant'Anna, conforme registro de escritura pública de doação,
lavrada em 7/4/65 pelo tabelião do 1Q Oficio da Comarca de
Senador Firmino.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de maio de 1996.
Durval Angelo
Justificação: O imóvel onde está instalada a Escola
Estadual Padre Henrique Silvino Alves foi doado ao Estado,
em 7/4/65, pela Mitra Arquidiocesana de Mariana As
atividades escolares estão paralisadas desde IQ/2/96,
conforme a Portaria ng 4, de 12/3/96, da 38
Superintendência Regional de Ensino, de Ubá, em anexo. O
imóvel não tem mais utilidade para o Estado, vista a
precariedade do prédio e o fato de a demanda de vagas
escolares ser atendida pela Escola Estadual Padre Jacinto
Trombert. Por essa razão, solicitamos sua reversão á Mitra,
para ser entregue à Paróquia de Nossa Senhora da Conceição,
de Senador Firmino, que o utilizará, após sua reconstrução,
para obras sociais. Isso não exclui a possibilidade de o
prédio ser cedido para fins escolares, pois a Igreja sempre
esteve pronta a colaborar com a educação.
- 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

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações das Comissões

de Administração Pública, de Fiscalização Financeira e de
Saúde e Ação Social e dos Deputados Luiz Antônio Zanto (2) e
Paulo Schettino (3).

2a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a
Presidência passa á 2sl Fase do Pequeno Expediente,
compreendendo a leitura de comunicações e os pronunciamentos
dos 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
Administração Pública - aprovação, na 33 Reunião Ordinária,
do Projeto de Lei no 689/96, do Deputado Romeu Queiroz; pela
Comissão de Fiscalização Financeira - aprovação, na 28
Reunião Ordinária, do Requerimento ng 1.239/96, do Deputado
Ivair Nogueira; e pela Comissão de Saúde e Ação Social -
aprovação, na 40 Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei nçs
669 e 677/96, do Deputado Francisco Ramalho; 366/95. do
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira; 694/96. do Deputado
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Romeu Queiroz; 680 e 681/96, do Deputado Ronaldo
Vasconceilos; 656/96, do Deputado Sebastião Navarro Vieira,
e 704/96, do Deputado Wanderley Ávila (Ciente. Publique-
se.); e pelos Deputados Luiz Antônio Zanto (2) - falecimento
do Sr. Onofre Furtado Silva, em Fruta], e da Sra. Oira Dias
da Silva, em Pirajuba; e Paulo Schettino (3) - falecimento
de Délson Alves dos Santos, nesta Capital, da Sra. Maria
Ivone da Mota, em Soledade de Minas, e do Sr. Kennedy Vaz,
em Timóteo (Ciente. Oficie-se.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem
feitas, nem 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
27. ás 20 horas. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lp TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 755/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

D projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Ajalmar
Silva, visa a tornar obrigatória a veiculação, no verso dos
bilhetes de passagens dos õnibus das linhas intermunicipais,
de esclarecimentos sobre o seguro obrigatório de danos
pessoais causados por veículos automotores.
A matéria foi publicada em 19/4/96 e distribuída a esta
Comissão para ser apreciada quanto ao aspecto de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 195, c/c o art. 103, V, 'a', do Regimento Interno.

Fundamentação
A adoção da proposta contida no projeto de lei sob comento
é compatível com as normas jurídicas aplicáveis à espécie,
notadamente no que diz respeito à proteção dos interesses
económicos dos consumidores.
Sob esse enfoque, vale salientar que a Constituição da
República insere entre as matérias de competência
legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito
Federal a "responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagistico'.
O texto da proposição tem sido objeto de constantes
discussões no âmbito desta Casa Legislativa, que aprovou
projeto semelhante, mas não idêntico, de autoria da Deputada
Maria José Haueisen, o qual, sancionado pelo Governador do
Estado, converteu-se na Lei nQ 11.777, de 10/11/95.
Saliente-se, ainda, que a proposta se insere no rol de
atribuições da Assembléia Legislativa e não contém nenhum
vicio no tocante à iniciativa parlamentar.
Entendemos, outrossim, ser necessária a apresentação do
Substitutivo nQ 1, que objetiva consolidar, no mesmo texto
legal, toda a matéria relativa ao tema em discussão

Conclusão
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Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
755/96 na forma do Substitutivo nQ 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO No 1
Altera a redação da Lei flQ 11.777. de 10 de novembro de
1995-
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Ficam acrescentados ao art. lo da Lei flQ 11.777,

de 10 de novembro de 1995, os seguintes § 3o e 4;
Art . lg - . . .............................
Sg- Os bilhetes de passagens de õnibus das linhas de

transporte coletivo intermunicipal deverão conter, em seu
verso, as informações de que trata o 'caput deste artigo.
# 4Q - O descumprimento do disposto neste artigo sujeita o
infrator ao pagamento de multa no valor correspondente a 100
(cem) UFIRs, a ser aplicada pela autoridade administrativa,
conforme dispuser o decreto regulamentar..
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -
Durval Ângelo - Ivair Nogueira - Simão Pedro Toledo.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 1996

ATAS

ATA DA 68a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 27 DE MAIO DE 1996

Presidência do Deputado Sebastião Navarro Vieira
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ia PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ia Fase: Ata - Correspondência: Oficios,
telegramas e cartões - Apresentação de Proposições: Projeto
de Lei nQ829/96 - Comunicações: Comunicações dos Deputados
Wanderley Ávila, Simão Pedro Toledo e Alencar da Silveira
Júnior - 2g Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr.
Presidente - Leitura de Comunicações Apresentadas -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise - Emano Batista-
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Antônio Genaro - Bonifácio
Mourão - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Geraldo
Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Jairo Ataide -
João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José Bonifácio -
José Henrique - José Maria Sarros - Marco Régis - Maria
Olivia - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Schettino -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo -
Wilson Trôpia.

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

Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ia Fase
Ata

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

Correspondência
- A Deputada Elbe Brandão, la-Secretária 'ad Iioc', lê a
seguinte correspondência: OFtCIOS

Do Sr Júlio César Elias Cardoso, Prefeito Municipal de
Patrocinio, informando, em atenção a pedido da CPI do VAF,
que, de 1993 até a presente data, aquela administração não
contratou nenhuma empresa de consultoria para apuração do
indice do VAF, tendo sido esse serviço feito pelos próprios
funcionários daquela Prefeitura. (- A CPI do VAF.)
Do Sr. Orlando Duarte dos Reis, Presidente da Câmara
Municipal de Pirapora, solicitando providências dos
parlamentares desta Casa, visando a sanar os problemas
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decorrentes da crise administrativo-financeira que assola
aquele municipio, em especial a situação aflitiva de seus
servidores públicos, que não recebem salários há 11 meses N
Anexe-se ao Requerimento nQ 1-435/96.)
Do Sr. Reinaldo Botelho Porto, Presidente da Câmara
Municipal de Pedra Azul, informando que aquela Casa, a
pedido do Vereador Ricardo Mendes Pinto, fez constar em ata
de seus trabalhos votos de congratulações com os Deputados
Estaduais que menciona por terem solicitado ao Governador do
Estado a construção, naquele municipio, de barragem de
acumulação de água. (- Anexe-se ao Requerimento n
1.249/96.)
Do Sr. Paulo César Motta Valladares, Presidente da Fundação

TV Minas - Cultural e Educativa, informando que a idéia
apresentada pela Deputada Elbe Brandão mereceu completa
atenção por parte da referida Fundação e que sua Assessoria
de Comunicação já fez contatos com a Deputada, colocando a
Rede Minas à disposição para que se aprofundem os planos e a
forma de colocá-los em ação.
Do Sr. Francelino Pereira, Senador, agradecendo o convite
para participar do ciclo de debates sobre o tema
"Agr i bus i ness".
Do Sr. Marcos Viola de Carvalho, Procurador-Geral de

Justiça Adjunto, informando que, do oficio enviado pela CPI
da Escravidão por Dividas de Trabalho, foram enviadas cópias
às Promotorias de Justiça que compõem a região Norte de
Minas, objetivando sejam tomadas , providências urgentes,
relativas ao fato notificado. (- A CPI da Escravidão por
Dividas de Trabalho-)
Das Sras. Gysélia de Castro, Presidente da Associação dos

Supervisores Pedagógicos, e Magda Lopes Campbell, Presidente
da Associação de Professores Públicos de Minas Gerais,
solicitando a rejeição do Projeto de Lei nQ 813/96. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 813/96.)
Do Sr. Dirceu Roque Tostes Barbosa, Superintendente da VASP

em Minas Gerais e no Espirito Santo, informando, em atenção
a pedido feito pela Comissão de Defesa do Consumidor
(esclarecimentos sobre as dificuldades enfrentadas pelos
passageiros do vôo 243 da VASP, procedente do Recife, em
abril do corrente ano), que o mencionado órgão não tem
ciência. neste Estado, de vôos procedentes do Recife, e
solicitações de ordem técnica da aviação devem ser
encaminhadas ao departamento técnico daquela instituição, em
São Paulo, o qual tem o histórico dos vôos ocorridos no
espaço nacional- (- A Comissão de Defesa do Consumidor.)

TELEGRAMAS
Do Sr. Arlindo Porto, Ministro da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária (3), agradecendo o
convite para participar do Fórum Técnico Orçamento e
Politicas Públicas e do debate sobre o tema "Agribusiness' e
para comparecer nesta Casa por ocasião da visita do
Presidente da Mercedes-Benz do Brasil S.A.
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Do Sr. Lael Varella, Deputado Federa agradecendo o

convite para participar da reunião especial em comemoração
do centenário da Associação Comercial de Juiz de Fora.
Do Sr. José Sebastião Moreira, servidor aposentado desta

Casa, solicitando seja rejeitado o Projeto de Lei ng 813/96,
relativo à criação de contribuição do servidor estadual para
custeio de aposentadoria, com base nos seguintes argumentos:
a proposição não cria fundo; a contribuição que se pretende
criar sugere tributação que considera inconstitucional e,
sendo receita do orçamento fiscal, não estabelece vinculação
com seus objetivos; e a fixação das aliquotas é arbitrária,
não estando justificada com cálculo atuarial. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei no 813/96.)

CARTÕES
Dos Srs. Ruy José Vianna Lage, Presidente da COPASA-MG;
Delfim Ribeiro, Delegado do Ministério de Minas e Energia em
Minas Gerais, e José Henrique Santos Portugal, Secretário-
Geral do Governador do Estado, agradecendo o convite para _a
reunião especial em comemoração do centenário da Associação
Comercial de Juiz de Fora.
Do Sr. Aluisio Pimenta, Reitor da UEMG, agradecendo o envio
de oficio que encaminha, em atenção a requerimento do
Deputado Gilmar Machado, cópia de moção em que se manifesta
preocupação quanto ao estado em que se encontra a
universidade pública no Pais.

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, é. encaminhada à Mesa a seguinte

proposição:
PROJETO DE LEI No 829196

Dispõe sobre a denominação de estabelecimento, instituição
e próprios públicos do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - A denominação de estabelecimento, instituição,
prédio ou obra pública do Estado será atribuída por lei.
Art. 2g - A escolha da denominação deverá recair em nome de
pessoa falecida que se tenha destacado por notórias
qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade.
Parágrafo único - Em caso de denominação de instituição,

estabelecimento ou prédio, deverá ser observada a correlação
entre a sua destinação e a área em que se tenha destacado o
homenageado, se pessoa de projeção em âmbito local.
Art. 3g - Não poderá haver no município mais de um
estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado
com igual denominação.
# 1Q - No caso de fusão de estabelecimentos, a denominação
a ser mantida será a mais antiga, devendo as demais, se
houver, ser extintas.

- No caso de desmembramento, a denominação já
existente será mantida em um dos estabelecimentos, devendo o
outro receber nova denominação.
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Art. 4g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. sg - Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente a Lei no 5-378. de 3 de dezembro de 1969, e a
Lei ng 7.621, de 13 de dezembro de 1979.
Sala das Reuniões, de maio de 1996.
Bonifácio Mourão
Justificação: O projeto de lei que ora apresentamos visa a
atualizar e consolidar a legislação existente sobre a
denominação de próprios públicos estaduais, estabelecendo
procedimentos genéricos, padronizados e de -amplo
conhecimento, quando da adoção de tais providências.
A denominação de próprio público no nosso Estado tem sido
feita pelo Legislativo e pelo Executivo, para as mesmas
situações, uma vez que as leis vigentes - Leis nps 5.378, de
3/12/69, e 7.621, de 1979 - somente definem os critérios
para a escolha da denominação.
No final de dezembro de 1995, o Tribunal de Justiça do
Estado, por sua Corte Superior, respaldado no arU 99 da
Constituição Federal, baixou a Resolução no 294, de 1995, na
qual estabelece ser sua a competência da denominação dos
fóruns e das repartições da justiça comum no Estado. Por
outro lado, também o Executivo, por decreto, baseado nas
leis retromencionadas, dá denominação a estabelecimentos de
ensino e fóruns.
Parece-me não ser possível que se continue a agir desse
modo, razão pela qual apresento este projeto, que pretende
possibilitar que qualquer denominação seja atribuída apenas
pela via do processo legislativo. Mantêm-se, entretanto, as
disposições já existentes quanto aos critérios de
denominação.
Não existem nas normas constitucionais analisadas
(Constituição Federal: art. 25, lg, art. 48 V; art. 96, 1
a III; e art. 99; e Constituição Estadual: arts. 61, XIV, e
104) regras especificas sobre a prerrogativa de nomear bens
do dominio público.
Quando o Poder Executivo, invocando a Lei nQ 5.378, de
1969, expede decretos que atribuem nomes a prédios públicos,
inclusive fóruns, no nosso entendimento, exorbita de seu
poder regulamentar, já que a legislação retrocitada não
autoriza essa prática, por ser a norma infraconstitucional
exaustiva. Na realidade, como norma constitucional inexiste
e a Lei Estadual ng 5.378, de 1969, alterada pela Lei 7.621
de 1979, não elege, explicitamente, o responsável pela
indicação de denominações, vale-se o Executivo da omissão
para ser o titular da escolha. O judiciário mineiro, por sua
vez, avoca a si a prerrogativa de denominar os prédios dos
fóruns, ao argumento de que, estando este sob sua
administração e controle, sua é a titularidade de denominar,
frente à norma constitucional consagrada no art. 99 da
Constituição Federal, que concede àquele Poder a autonomia
administrativa.
"Data venia", discordamos dessa interpretação, porque o

art 48, 'caput" e inciso V. da Carta Magna reza caber ao
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Legislativo, com a sanção do Executivo, dispor sobre os bens
do domínio da União, preceito este repetido no art. 61.
"caput" e inciso XIV, da nossa Constituição. Qual seria a
norma constitucional prevalente no tocante à denominação de
bens públicos sob a administração do Judiciário: o art. 99
ou o art. 48, V, da Constituição Federal?
Quando a Constituição sujeita ao processo legislativo a

disciplina dos bens de domínio público, o faz sem ressalvas,
podendo-se entender que qualquer aspecto relativo a bem
público, inclusive o nome - de crucial importância,
porquanto concernente a sua identidade -, constitui matéria
de lei.
Todavia, é importante salientar que a doutrina do direito
administrativo, na palavra autorizada de Hely Lopes
Meirelles, em seu "Direito Administrativo Brasileiro",
remete-nos ao Código Civil, que, no art. 66, conforme a
destinação dos bens públicos, os reparte em três categorias:
os de uso comum do povo (mares, rios, estradas, ruas e
praças); os de uso especial (edifícios ou terrenos aplicados
a serviço ou estabelecimento federal, estadual ou municipal)
e os dominiais (constituem o património disponível, como
objeto de direito pessoal ou real).
Consoante o eminente administrativista citado, 'Todos os
bens vinculados ao Poder Público por relações de domínio ou
de serviço ficam sujeitos à sua administração. Dai o dizer-
se que uns são bens do domínio público, e outros, bens do
patrimônio administrativo. Com mais rigor técnico, tais bens
são reclassificados, para efeitos administrativos, em 'bens
do domínio público' (os da primeira categoria; de uso comum
do povo), "bens patrimoniais indisponíveis' (os da segunda
categoria: de uso especial) e 'bens patrimoniais
disponíveis' (os da terceira e última categoria: dominiais),
segundo se lê no Regulamento da Contabilidade Pública".
E de notar que a interpretação do texto constitucional, sob
esse prisma da doutrina administrativista, nos levaria, em
principio, à conclusão de que a prerrogativa de legislar
sobre bens do domínio público não se estende aos bens de uso
especial (categoria em que, logicamente, estariam inseridos
os fóruns).
Contudo, o próprio Hely Lopes Meirelles afirma que no

conceito de administração de bens se compreende normalmente
o poder de utilização de conservação das coisas
administradas - o que não envolve o poder de denominar. Por
conseguinte, haveríamos de interpretar o dispositivo
constitucional de modo extensivo, compreendendo que o
processo legislativo e'" conditio sine qua non" para a
denominação de bens públicos em geral, pois ao Judiciário só
é dado utilizar e conservar os fóruns sob sua administração.
A escolha de nomes para os prédios públicos em geral
obedece ao fim de homenagear pessoas que se notabilizaram
junto à comunidade onde se situa o prédio nomeado. Parece-
nos que se trata de escolha notoriamente política, e não
técnica, o que torna o Legislativo o Poder com maior aptidão
e representatividade para o desempenho da atribuição.
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A iniciativa legislativa, como ensina José Afonso da Silva,
em seu Curso de Direito Constitucional Positivo", é a
faculdade Que se atribui a algum órgão para apresentar
projetos de lei ao Legislativo, que os apreciará e, se
julgar necessário, os emendará.
Em rigor, a iniciativa não é ato processual. E conferida

concorrentemente a mais de uma pessoa ou órgão, mas em casos
expressos é outorgada com exclusividade a um deles apenas.
No que concerne ao Poder Judiciário, o eminente
constitucionalista ressalva que sua prerrogativa de
deflagrar o processo legislativo cinge-se às matérias que
lhe são indicadas com exclusividade, não desfrutando, pois,
dachamada "iniciativa concorrente".
A luz dessa relevante lição e do dispositivo constitucional
que estatui o apanágio dos tribunais, parece-nos evidente
que o procedimento adotado pelo Tribunal de Justiça do
Estado só encontraria amparo se descartássemos a via legal
para denominar próprio público. Não nos parece seja esse o
caso, "ex vi" dos argumentos expendidos.
Tendo em vista as considerações anteriores, conclui-se pela
conveniência de disciplinar a escolha de nome para os
próprios públicos em geral, assim como já o faz a Lei n
5.378, de 1969, quanto aos critérios para tal eleição.
Por essas razões é que submeto a meus nobres pares o

presente projeto de lei, contando com o seu apoio, para que
esta proposição seja transformada em lei e que se estabeleça
um único comando para este tema: "a denominação de próprios
públicos far-se-á por lei'.
- 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.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações dos Deputados

Wanderley Ávila, Simão Pedro Toledo e Alencar da Silveira
Júnior.

2a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - A Presidência passa á 2a Fase do Pequeno
Expediente, compreendendo a leitura de comunicações e
pronunciamentos de Lideres inscritos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que, em virtude da

promulgação da Resolução nQ 5.168, o Pequeno Expediente das
reuniões ordinárias será acrescido de 15 minutos. Informa,
ainda, que cada orador disporá de 15 minutos para a sua
exposição, permitindo-se apartes, que serão de até 3
minutos.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Simão Pedro Toledo - falecimento da Sra. Ilza Alves de
Souza, em Belo Horizonte; Wanderley Ávila - falecimento da
Sra. Dalva da Silva Ferreira, em Pirapora; e Alencar da



Silveira Júnior - falecimento da Sra. Ambrosina Gomes dos
Santos, em Belo Horizonte (Ciente. Oficie-se.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem
feitas, Lideres inscritos nem oradores para o Grande
Expediente, a Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a especial de amanhã, dia 28, à

s 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.

ATA DA lOBa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 21 DE MAIO DE 1996

Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e
Ermano Batista

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ta PARTE: Ata - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Raul Lima Neto; aprovação -
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei no 729/96;
designação de relator; suspensão e reabertura da reunião;
emissão de parecer; encerramento da discussão; requerimento
do Deputado Durval Angelo; deferimento; votação do
Substitutivo nQ 2, salvo emendas e destaque; aprovação;
prejudicial idade das Emendas ns 1, 2, 3, 5, 6 e 8; votação
das Emendas ns 4 e 7; rejeição; votação do parágrafo único
do art. 8p do Substitutivo nQ 2, destacado; discurso do
Deputado Durval Angelo; aprovação - Votação, em lç turno, do
Projeto de Lei flQ 252/95; requerimento do Deputado Raul Lima
Neto; rejeição do requerimento; verificação de votação;
anulação da votação; inexistência de "quorum para
continuação dos trabalhos - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro

Vieira - Rémolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrabim Jacob
- Emano Batista - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso -
Alvaro António - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio
Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bonifácio
Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro -
Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Durval
Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Geraldo Nascimento -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - 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 Maria Barros -
Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto -
Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Maria Olivia - Mauri
Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau -
Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Helvécio - Simão Pedro
Toledo.
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ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - 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. 2g-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE
Ata

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

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 22 Parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta

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

Lima Neto, em que solicita alteração da pauta desta reunião,
de modo que o Projeto de Lei nQ 252/96, de sua autoria, seja
apreciado logo após o Projeto de Lei ng 729/96, do
Governador do Estado. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa ) Aprovado.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei ng 729/96, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a
delegar, por meio de concessão ou permissão, os serviços
públicos que menciona e dá outras providências. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo ng 1, que apresenta. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão de Justiça. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua
aprovação, na forma do Substitutivo ng 1, da Comissão de
Justiça, com a Emenda nQ 1, que apresenta. No decorrer da
discussão do projeto em 1Q turno, foram apresentadas, em
Plenário, as Emendas nQs 2 a 8. A Presidência, nos termos do
art. 233 do Regimento Interno, designa para relator o
Deputado Geraldo Santanna. A Presidência indaga do Deputado
Geraldo Santanna se está em condições de emitir seu parecer.
O Deputado Geraldo Santanna - Perfeitamente, Sr.
Presidente. Eu apenas pediria a V. Exa. 5 minutos para
concluir a redação do parecer.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 5
minutos, para que o relator possa terminar seu parecer.
Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Ermano Batista) - Estão
reabertos os nossos trabalhos. A Presidência indaga do
relator, Deputado Geraldo Santanna, se já se encontra em
condições de emitir seu parecer.
0 Deputado Geraldo Santanna - Sim, Sr. Presidente.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo
Santanna.
O Deputado Geraldo Santanna - Sr. Presidente, Srs
Deputados, antes de relatar o substitutivo ao Projeto de Lei
ng 729/96, que autoriza o Poder Executivo a delegar, por
meio de concessão ou permissão, os serviços públicos que
menciona, devemos fazer um preâmbulo que visa fazer justiça
aos que, embora no anonimato, despertaram o Deputado para a
dimensão e a profundidade da matéria apreciada.
Há alguns dias, após rápida leitura do projeto de lei

originário do Executivo e de me encontrar disposto a relatá-
lo, sugerindo sua aprovação sem alterações, fui procurado
pelas Consultoras da Casa, Sra. Maria de Lourdes Capanema
Pedrosa, Sra. Flávia Pessoa Santos e Sra. Fádua de Matos
Handam que me advertiram quanto á exigüidade do tempo para
analisarem o projeto e produzirem um parecer, tendo em vista
a complexidade e o inusitado da matéria. E, ante suas
fisionomias que denunciavam curiosidade a respeito do meu
pensamento, disse-lhes q ue minha orientação seria no sentido
de resguardar os interesses do Estado, atender, na essência,
o pretendido pelo Executivo, preservar as prerrogativas do
Legislativo e defender o interesse do usuário.
Devo confessar que, não obstante a limitação do tempo -

devido a urgência invocada pelo Governador, de acordo com os
termos do art. 69 da Constituição, de resto tão recriminada
por um Secretário de Estado - o fizeram com incomparável
sabedoria e objetividade, o melhor que esta Casa poderia
produzir ante a carência de prazo.
Salvo discretas e pobres intervenções de minha parte, o

substitutivo é da lavra desse corpo permanente de auxiliares
competentes e dedicados, dotado de raro descortino e de amor
à causa pública, espelho do que esta augusta Casa possui no
seu quadro no qual se destacaram., igualmente, o Sr. Elcio
Costa Moreira, o Sr. Carlos Eduardo Navarro, a Sra. Patricia
Comes Barbosa. o Sr. Marcilio França, entre outros.
Subscrevi o substitutivo e sua justificação, como subscrevo

agora este parecer, consciente de que nada melhor poderíamos
produzir. (- Lê:)

"PARECER EM TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Np 729/96
Relatório

O projeto de lei em análise autoriza o Poder Executivo a
delegar, por meio de concessão ou permissão, os serviços
públicos que menciona e dá outras providências.
A proposição recebeu pareceres favoráveis nas comissões a

que foi distribuida, na forma do Substitutivo np 1.
Tendo transcorrido o prazo regimental de 45 dias, veio a

matéria a Plenário para receber parecer, nos termos do art.
223 do Regimento Interno, sendo-lhe aplicado, ainda, o
disposto na Decisão Normativa da Presidência nQ 4, de
4/12/90.

Fundamentação
Conforme já haviamos salientado no parecer desta relatoria
proferido na Comissão de Constituição e Justiça, a
proposição em exame constitui um passo importante para a
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modernização e o enxugamento da máquina administrativa
estadual, pois transfere aos particulares a execução de
serviços públicos que exigem do Estado vultosos
investimentos, atualmente só possíveis de se obter por meio
de uma parceria efetiva do poder público com a iniciativa
privada.
Tendo sido aprovado na Comissão de Constituição e Justiça o
Substitutivo ng 1, foram apresentadas em Plenário algumas
emendas, propondo diversas alterações, todas visando ao
aprimoramento do projeto em discussão.
Acatamos a maioria dessas emendas, por entendermos que
abordam aspectos importantes e pertinentes ao processo de
descentralização que se pretende efetivar.
Assim é que nos colocamos favoráveis às propostas de se
acrescentarem, no rol dos serviços a serem concedidos ou
permitidos, o de guarda de veículos automotores apreendidos
ou recolhidos e o de realização de perícia e elaboração de
laudo técnico para a apuração de responsabilidade civil por
dano provocado em acidente de trânsito, formuladas pelos
Deputados Jairo Ataíde e Arnaldo Penna, respectivamente.
Acatamos, ainda, a maior parte das propostas apresentadas
pelo Deputado Gilmar Machado, as quais igualmente contribuem
para o aperfeiçoamento do projeto em questão.
Nesse passo, não poderíamos deixar de acatar a proposta de
se consignar no texto da proposição, até para fins
didáticos, preceito que assegure a observância ao principio
da manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do
contrato
No tocante á representação dos usuários na Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização, já prevista no referido
Substitutivo ng 1, propõe o Deputado da Bancada do PT que
esta seja feita pelas entidades não governamentais que
especifica.
Somos favoráveis á sua proposta, todavia, a reformulamos a
fim de viabilizar sua execução
Além disso, acatamos parcialmente a proposta do Deputado

Gilmar Machado para se alterar o prazo máximo de duração dos
contratos de concessão, previsto no Substitutivo nQ 1.
Propomos, pois, um novo prazo, o qual, a nosso ver, chega a
um bom termo.
Acatamos, ainda, a proposta para que o órgão regulador das

concessões auxilie tecnicamente a Comissão de Acompanhamento
e Fiscalização, para que esta possa conduzir eficientemente
os seus trabalhos.
Por fim, realizamos algumas alterações no Substitutivo nQ 1

e. em face das inovações oferecidas, julgamos conveniente
apresentar o Substitutivo no 2, abarcando todas as
propostas, o qual passamos a relatar

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng 729196 na
forma do Substitutivo nQ 2, que apresentamos, ficando
prejudicado o Substitutivo nQ 1 e as Emendas ns 1, 2, 3, 5
6, 8 e rejeitadas as Emendas ns 4 e 7

SUBSTITUTIVO 14g 2
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Autoriza o Poder Executivo a delegar, por meio de concessão

ou permissão, os serviços públicos que menciona e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a delegar, por
meio de concessão ou, quando couber, de permissão, sempre
através de licitação, a prestação dos seguintes serviços
públicos, precedidos ou não de obra pública, que sejam de
competência do Estado:

- construção, restauração, conservação, manutenção,
ampliação e operação de rodovias e de obras rodoviárias;
II - construção, recuperação, conservação, manutenção,

ampliação e operação de terminais dos diferentes meios de
transporte de pessoas e bens;
III - serviços de gás canalizado;
IV - serviços de tratamento de esgotos sanitários;
V - serviços de vistoria e inspeção de segurança nos
veículos licenciados ou registrados pelo Departamento
Estadual de Trânsito, nos termos da legislação pertinente;
VI - serviços de guarda de veículos automotores apreendidos

ou recolhidos por autoridades policiais no âmbito do Estado
de Minas Gerais;
VII - realização de perícia e elaboração de laudo técnico
para apuração de responsabilidade civil em razão de dano
provocado por acidente de trânsito.
§ lg - As concessões e permissões referidas no "caput"
deste artigo reger-se-ão pelas normas das Leis Federais ns
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e 9.074, de 7 de julho de
1995, e atenderão aos termos estabelecidos nesta lei.

- A autorização de Que trata este artigo estende-se,
no caso dos serviços relacionados nos incisos 1, II e IV,
aos serviços de competência da União e dos municípios cuja
exploração seja delegada ao Estado.
Art. 2Q - Os serviços de que trata esta lei deverão ser

adequadamente prestados, visando á satisfação das condições
de regularidade, continuidade, eficiência, segurança,
atualidade, generalidade e cortesia em sua prestação e
modicidade das tarifas.
Art. 3 - Sem prejuízo do disposto nas Leis Federais nps
8.078, de li de setembro de 1990. e 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, são direitos dos usuários dos serviços de
que trata esta lei

- não sofrer interrupção na prestação do serviço sem
notificação prévia;
II - contestar administrativamente, no todo ou em parte, os

valores cobrados pela prestação dos serviços.
Parágrafo único - O desrespeito aos direitos do usuário,

quando contumaz e comprovado, constitui motivo licito para a
intervenção do poder concedente na concessão-
Art. 4 - Sem prejuízo das atividades de fiscalização e
controle, de responsabilidade do poder concedente, o
regulamento especifico de cada concessão deverá prever a
constituição de comissão de acompanhamento e fiscalização



596

periódica, composta de representantes do poder concedente,
do concessionário e dos usuários, de forma paritária.
6 lg - São atribuições da Comissão de Acompanhamento e

Fiscalização, além de outras definidas em cada regulamento:
- acompanhar os cálculos referentes à fixação, ao

reajustamento e à revisão das tarifas;
II - fiscalizar o cumprimento dos padrões de Qualidade do

serviço e dos respectivos produtos;
III - formular sugestões ao poder concedente para o

aperfeiçoamento e a expansão dos serviços;
IV - receber e encaminhar ao poder concedente reclamações
contra o serviço que não esteja sendo prestado
adequadamente;
V - divulgar os direitos do usuário.
f 2g - O representante ou os representantes dos usuários na
Comissão a que se refere este artigo serão escolhidos pelo
poder concedente entre os indicados em listas elaboradas por
associação legalmente constituída para este fim, por
entidade não governamental com atuação técnica na área do
serviço e por associação de moradores da região interessada.
Art. So - O prazo máximo para as concessões de que trata
esta lei será de 30 (trinta) anos, podendo ser prorrogado
por até 30 (trinta) anos, se houver interesse público
devidamente justificado e desde que a prorrogação esteja
prevista no edital.
Parágrafo único - O prazo da concessão fixado no edital de
licitação deverá atender, em cada caso, ao interesse público
e às necessidades ditadas pelo valor do investimento.
Art. 6g - A tarifa dos serviços será fixada, reajustada e
revisada segundo os critérios, as condições e os prazos
previstos no edital e no contrato, observado o principio do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, a legislação
vigente e as normas regulamentares.
Parágrafo único - O ato que der origem ao reajuste ou à

revisão da tarifa será sempre fundamentado e acompanhado por
estudos técnicos, devendo ser publicado em jornais de grande
circulação, previamente á alteração das tarifas.
Art. 7g - O Poder Executivo instituirá órgão técnico
encarregado de organizar e coordenar as atividades de
planejamento, regulamentação e fiscalização das concessões e
permissões.

l Q - A estrutura, as atribuições e o regime de
funcionamento do órgão técnico de que trata este artigo
serão definidos em regulamento, Que deverá prever a atuação
do PROCON estadual junto a esse órgão.
# 2Q - O órgão de que trata este artigo deverá auxiliar
tecnicamente a Comissão prevista no arU 4g, prestando-lhe
todas as informações necessárias e responsabilizando-se pelo
encaminhamento de suas deliberações às autoridades
competentes-
# 3g - O órgão técnico contará com o assessoramento

jurídico da Procuradoria-Geral do Estado
Art. 8g - As concessões ou as permissões de serviço
público, outorgadas anteriormente à entrada em vigor desta
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lei, consideram-se válidas pelo prazo fixado no contrato, no
ato de outorga ou na legislação estadual e federal
pertinentes-
Parágrafo único - As concessões de uso de terminais
rodoviários que se encontrem atualmente em vigor ou com
prazo de vigência já vencido ficam mantidas pelo prazo de 5
(cinco) anos, prorrogáveis por igual período.
Art. 9Q - Recursos auferidos pelo concessionário em rodovia
concedida poderão ser aplicados no melhoramento, na
ampliação da capacidade, na conservação, na sinalização e em
obras complementares de trechos rodoviários que lhe dão
acesso, segundo o estabelecido no edital e no contrato.
Art. 10 - O concessionário ou o permissionário titular de

crédito indiscutível junto ao Estado, ou junto a órgão ou
entidade sob o seu controle direto ou indireto, poderá
utilizar, para efeito de compensação, até 80% (oitenta por
cento) do valor do crédito para saldar eventuais débitos
resultantes do contrato de concessão ou permissão.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário,

especialmente a Lei no 11.372, de 30 de dezembro de 1993.!!
O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Vem á Mesa requerimento
do Deputado Durval Angelo, em que solicita a votação
destacada do parágrafo único do art. BQ do Substitutivo flQ 2
ao Projeto de Lei nQ 729/96. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 244
do Regimento Interno. A Presidência, antes de submeter o
substitutivo a votação, informa ao Plenário que, aprovado o
Substitutivo nQ 2, ficam prejudicadas as Emendas ngs 1, 2,
3, 5, 6 e 8. Em votação, o Substitutivo ng 2, salvo emendas
e destaque. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Ficam prejudicadas as
Emendas ngs 1. 2, 3, 5, 6 e 8. Em votação, as Emendas nQ5 4
e 7, que receberam parecer pela rejeição. Os Deputados que
as aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.) Rejeitadas- Em
votação, o parágrafo único do art. 8g do Substitutivo nQ 2,
destacado pelo Deputado Durval Angelo. Para encaminhar a
votação, com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
o nosso encaminhamento tem por objetivo uma chamada á
reflexão. Acho que, após termos sido brindados com esse
excelente Substitutivo ng 2, não há muito o que falar. Só
gost2-ia de pontuar a redação do art. BQ, no seu parágrafo
únicc. Diz assim "as concessões de uso de terminais
rodoviários que se encontram atualmente em vigor !! - que é
exatamente a do terminal rodoviário de Belo Horizonte - "ou
com prazo de vigência já vencido ficam mantidas pelo prazo
de cinco anos, prorrogáveis por igual período". Está em
litígio a questão do terminal rodoviário de Belo Horizonte.
Já foi objeto de uma CPI nesta Casa e, mais do que isso, é
um verdadeiro absurdo. Não é a intenção do autor do
substitutivo, mas é uma reflexão. Na realidade, a Lei n
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8.666 vai para as calendas, aqui. E, ao mesmo tempo,
contraria-se o objetivo do Governador de estabelecer as
concessões do processo licitatório. Faço um convite a todos
para que rejeitemos esse parágrafo único. Na realidade, é um
absurdo aprovarmos isso num projeto. Faço, então, esse
convite para que votemos contra o substitutivo, pois isso
nega o espirito do projeto.
O Sr. Presidente - Em votação, o parágrafo único do art. 8Q
do Substitutivo flQ 2, destacado pelo Deputado Durval Angelo.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em turno único,
o Projeto de Lei np 729/96 na forma do Substitutivo ng 2. A
Comissão de Redação.
Votação, em lo turno, do Projeto de Lei nQ 252/95, do
Deputado Raul Lima Neto, que disciplina o exercício da pesca
nos cursos de água do domínio estadual e dá outras
providências. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionaLidade do projeto. A Comissão de Meio Ambiente
opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo ng 1, que
apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou por
sua aprovação na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de
Meio Ambiente. Emendado em Plenário, voltou o projeto à
Comissão de Meio Ambiente, que opina pela rejeição dos
Substitutivos flQ5 2 e 3 e pela aprovação do Substitutivo n
4, que apresenta. Vem á Mesa requerimento do Deputado Raul
Lima Neto, em que solicita seja o Substitutivo nQ 2
apreciado em primeiro lugar. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.)
Rejeitado.
O Deputado Raul Lima Neto - Peço verificação, Sr.

Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental.
- Procede-se à verificação.
O Sr. Presidente - Votaram "sim' 2 Deputados, votaram 'não"
14 Deputados e votaram em branco 3 Deputados, perfazendo um
total de 19 votantes. Não houve, conseqúentemente, "quorum"
para votação, motivo pelo qual a Presidência anula a
votação.

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 especial
de amanhã, dia 22. ás 9 horas, e para a extraordinária da
mesma data, ás 20 horas, nos termos dos editais de
convocação. Convoca, ainda, para a ordinária deliberativa na
mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.
Levanta-se a reunião.
* - Sem revisão do orador,

ATA DA 1069 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 22 DE MAIO DE 1996

Presidência do Deputado Agostinho Patrús
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): Discussão e Votação de Proposições:



;;fl
Prosseguimento da votação, em lQ turno, do Projeto de Lei ri
252/95; votação do Substitutivo nQ 4; aprovação;
prejudicialidade dos Substitutivos ns 1 a 3 - Votação, em
lo turno, do Projeto de Lei nQ 378/95; requerimento do
Deputado Alencar da Silveira Júnior; deferimento; votação do
Substitutivo no 1, salvo emendas e destaque; aprovação;
votação das Emendas nos 1 e 2; aprovação; votação das
Emendas nos 3 e 4; rejeição; votação da Emenda nQ 5;
rejeição - Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei n
745/96; requerimento do Deputado Gilmar Machado;
deferimento; discurso do Deputado Gilmar Machado; votação do
projeto, salvo emendas e destaques; aprovação; votação das
Emendas nos 1 a 3 e 7, esta na forma da Subemenda no 1;
aprovação; votação das Emendas ns 5 e 6; rejeição; votação
da Emenda ng 4; aprovação; prejudicial idade da Subemenda n
1 à Emenda nQ 4 - Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei flQ
746/96; votação do projeto, salvo emendas; aprovação;
votação da Emenda no 1; aprovação; votação da Emenda nQ 2;
rejeição - Questão de ordem - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob -
Ermano Batista - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso -
Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo coelho - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bonifâcio Mourão - Carlos Murta
- Carlos Pimenta - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dm15
Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão -
Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto
- Hely Tarqumnio - Ivo José - Jairo Ataide - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Braga - José Henrique - Kemil Kumaira -
Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves -
Marcos Helênio - Marco Régis - Maria Dlivia - 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 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. 2g-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE
Ata

- O Deputado Ibrabim Jacob, 30-Secretário nas funções de
2Q-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições.
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2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 Parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
o Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em lç turno,

do Projeto de Lei ng 252/95, do Deputado Raul Lima Neto, que
disciplina o exercido da pesca nos cursos de água do
domínio estadual e dá outras providências. A Comissão de
Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Meio Ambiente opinou pela sua aprovação na forma
do Substitutivo no 1, que apresentou. A Comissão de
Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Meio Ambiente.
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Meio
Ambiente, que opina pela rejeição dos Substitutivos ngs 2 e
3 e pela aprovação do Substitutivo ng 4. Em votação, o
Substitutivo no 4. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em lo turno, o Projeto de Lei ng 252/95 na forma
do Substitutivo no 4, ficando prejudicados os Substitutivos
nos 1 a 3. As Comissões de Meio Ambiente e de Fiscalização
Financeira.
Votação, em lo turno, do Projeto de Lei no 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 concluiu pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo no
1, que apresenta. A Comissão de Educação opinou pela sua
aprovação na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de
Justiça, com as Emendas nos 1 e 2, que apresentou. A
Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de
Justiça, com as Emendas nos 1 e 2, da Comissão de Educação.
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de
Educação, que opina pela rejeição do Substitutivo ng 2 e das
Emendas nos 3 a S. Vem à Mesa requerimento do Deputado
Alencar da Silveira Júnior, que solicita votação destacada
da Emenda no S. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso XVII do art. 244 do Regimento
Interno.
Em votação, o Substitutivo no 1, salvo emendas e destaque.

Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nos 1 e 2, que
receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Em votação, as Emendas nos 3 e 4, que receberam parecer pela
rejeição. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Em votação, a Emenda no 5,
que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa,) Rejeitada.
Fica, portanto, aprovado, em lo turno, o Projeto de Lei no
378/95 na forma do Substitutivo no 1 com as Emendas ngs 1 e
2. A Comissão de Fiscalização Financeira,
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Votação, em lg turno, do Projeto de Lei ng 745/96, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a
aderir ao Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
Fiscal de Estados e dá outras providências. A Comissão de
Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com as
Emendas ngs 1 e 2. que apresentou. A Comissão de
Fiscalização Financeira opinou pela sua aprovação com as
Emendas ns 1 e 2, da Comissão de Justiça, e 3, que
apresentou. Emendado em Plenário, voltou o projeto à
Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela
aprovação das Emendas ns 4 e 7 na forma das subemendas que
receberam o ng 1 e pela rejeição das Emendas ns 5 e & Vem
à Mesa requerimento do Deputado Gilmar Machado solicitando a
votação destacada da Emenda nQ 4. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 244
do Regimento Interno. Em votação. Para encaminhar, com a
palavra, o Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

gostaríamos de expressar nosso posicionamento com relação _a
esse projeto que trata do Programa de Apoio à Reestruturação
e ao Ajuste Fiscal de Estados. Entendemos que há necessidade
de se fazer um debate mais profundo, no nosso Estado e
também no Pais, a respeito da situação em que se encontram
os Estados hoje e da situação em que vão ficar quando suas
economias ficarem sujeitas ao controle e ao monitoramento do
Conselho Monetário Nacional e, mais precisamente, do Banco
Central. O Brasil viveu um longo período monitorado e
controlado pelo Conselho Monetário Internacional, e hoje
vivemos o processo do controle dos Estados, numa
centralização brutal que o Governo vem fazendo. Nós, que
lutamos há tanto tempo contra essa centralização - e Minas
sempre se insurgiu contra ela - não podemos deixar que ela
volte.
As Emendas nos 5 e 6 falam exatamente que não podemos

aderir a esse Programa da forma como se encontra, na medida
em que ele faz com que nosso Estado fique obrigado a tomar
medidas que penalizam e sacrificam o povo, em especial os
servidores.
Outra questão que nos preocupa muito é a situação dos
Bancos estaduais, no caso, o CREDIREAL e o BEMGE. Amanhã,
inclusive, estaremos discutindo melhor essa questão.
No que diz respeito á Emenda ng 4, entendemos que ela é
importante, porque a única garantia que o Estado pode dar
nessa questão é exatamente o ICMS e o Fundo de Participação
dos Estados. Outras Questões, entendemos, representariam
colocar em risco o controle acionário que temos das
empresas. Portanto, pedimos a aprovação da Emenda ng 4,
ficando prejudicada a Subemenda nQ 1. Muito obrigado-
0 Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas e
destaque. Os Deputados Que O aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas ns 1
a 3 e 7, esta na forma da Subemenda no 1, que receberam
parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em
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votação, as Emendas ns 5 e 6, que receberam parecer pela
rejeição. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. A Presidência informa ao
Plenário que vai colocar em votação a Emenda nQ 4, destacada
pelo Deputado Gilmar Machado, e que, se ela for aprovada,
estará prejudicada a Subemenda no 1 á Emenda nQ 4. Em
votação, a Emenda nQ 4. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Portanto,
está prejudicada a Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 4. Fica,
portanto, aprovado, em lQ turno, o Projeto de Lei nQ 745/96
comas Emendas nos 1 a 4 e 7, esta na forma da Subemenda n
1. A Comissão de Fiscalização Financeira.
Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 746/96, do
Governador do Estado, que altera a estrutura orgânica da
Secretaria da Habitação e dá outras providências. A Comissão
de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com
a Emenda nQ 1, que apresentou. As Comissões de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira opinaram pela sua
aprovação com a Emenda no 1, da Comissãode Justiça.
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de
Administração Pública, que opina pela rejeição da Emenda n
2. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, a Emenda no 1, que recebeu parecer pela
aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda nQ 2,
que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.
Fica, portanto, aprovado, em ip turno, o Projeto de Lei n
746/96 com a Emenda no 1. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, essa matéria é

muito importante, e precisaremos de um debate mais profundo
Como o senhor pode verificar, não há "quorum" para a
continuação dos trabalhos; pedimos, portanto, o encerramento
da reunião.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - E regimental. 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 23, às 9 horas, nos termos
do edital de convocação, e para a ordinária deliberativa
também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião. -

ATA DA 1079 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, EM 23 DE MAIO DE 1996

Presidência do Deputado Agostinho Patrús
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): Palavras do Sr. Presidente - Discussão
e Votação de Proposições: Votação, em lQ turno, do Projeto
de Lei nQ 747/96; discurso do Deputado Marcos Helênio;
aprovação com as Emendas ns 1 a 3, esta na forma da
Subemenda nQ 1 - Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei n
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761/96; aprovação; votação da Emenda nQ 1; rejeição -
Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 762/96;
aprovação; votação da Emenda flQ 1; rejeição - Votação, em lQ
turno, do Projeto de Lei nQ 44/95; votação do Substitutivo
flQ 1; rejeição; votação do projeto; rejeição - Votação, em
1 Q turno, do Projeto de Lei no 65/95; aprovação com as
Emendas nos 1 e 2 - Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei
flQ 624/95; requerimento do Deputado José Bonifácio;
deferimento; votação do projeto, salvo emendas e destaque;
aprovação; votação das Emendas nps 1 a 4; aprovação; votação
da Emenda nQ 5; discurso do Deputado Gilmar Machado;
rejeição - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei n
391/95; aprovação na forma do vencido em lo turno -
Discussão, em 2o turno, do Projeto de Lei nQ 733/96;
encerramento da discussão; requerimento do Deputado Gilmar
Machado; aprovação do requerimento - Discussão. em 2Q turno,
do Projeto de Lei ng 499/95; aprovação na forma do vencido
em lQ turno - Suspensão e reabertura da reunião - Discussão
e Votação de Pareceres de Redação Final: Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei flQ5 435 e 391/95;
aprovação - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rémolo Aloise - Ibrahim Jacob -
Ermano Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Âialmar
Silva - Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Alvaro
Antônio - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio
Roberto - Arnaldo Penna - Bonifácio Mourão - Carlos Murta -
Carlos Pimenta - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Ojalma Diniz - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide - João
Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira
- Jorge Hannas - José Henrique - José Maria Barros - Kemil
Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo
Gonçalves - Marcos 1-lelênio - Marco Régis - Maria Olivia -
Mauri Torres - Olinto Godinho - Péricles Ferreira - Raul
Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcel los - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Toninho Zeitune - Wilson
Trôpi a.

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. 2g-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE
Ata

- O Deputado Marcos Helênio, 2Q-Secretário "ad hoc",
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.
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2a PARTE (ORDEM DO DIA)
o Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação. a
Presidência vai passar á 2 Parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
da reunião os Projetos de Lei flQS 252 e 378/95, 745 e
746/96, em virtude de sua apreciação na reunião
extraordinária realizada ontem à noite.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei
nQ 747/96, do Governador do Estado, que dispõe sobre a
reestruturação da Secretaria da Cultura e dá outras
providências. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas flQ5 1 e 2, que
apresentou. As Comissões de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira opinaram por sua aprovação com as
Emendas ns 1 e 2, da Comissão de Justiça. Emendado em
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração
Pública, que opina pela aprovação da Emenda ng 3 na forma da
Subemenda nQ 1, que apresenta. Para encaminhar a votação,
com a palavra, o Deputado Marcos Helênio.
o Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, ocupamos a
tribuna para encaminhar o Projeto de Lei ng 747/96,
manifestando-nos a seu favor, uma vez Que consideramos
necessária a mencionada reestruturação. Aproveitamos, no
entanto, a oportunidade para comentar o projeto de
concessões, que foi aprovado nesta Casa com emendas da
Bancada do PT.
O referido projeto dá concessão de exploração de estradas,

gás canalizado e saneamento, e uma das emendas diz respeito
ao Terminal Rodoviário de Belo Horizonte.
Como eu não estava presente no Plenário na segunda-feira à
noite, gostaria de alertar agora os Deputados para o fato de
que essa emenda, que prorroga a concessão do terminal
rodoviário à ADTER por cinco anos, sem licitação, com a
possibilidade de prorrogação por outros cinco, vai
prejudicar bastante a imagem do Legislativo. Acompanhei o
processo que trata desse assunto desde 1991 e posso lhes
dizer que a concessão do terminal foi objeto de uma CPI,
que, em seu relatório final, concluiu que havia
irregularidades.
O Regimento Interno desta Casa prevê Que 05 relatórios
conclusivos das CPIs sejam encaminhados a alguns órgãos,
entre eles o Tribunal de Contas. Isso não foi feito naquela
época. Somente após a denúncia de um determinado jornal, em
1995, foi o relatório encaminhado ao Tribunal de Contas,
que, por sua vez, acolheu as denúncias e pediu a rescisão
imediata o contrato com a ADTER, por irregularidades
flagrantes detectadas.
Os Deputados, ontem, foram responsáveis pela aprovação de
urna emenda embutida num projeto que discutia as concessões.
Entendemos que as concessões são, de fato, um passo para a
modernidade e para melhorar as condições de estradas e
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saneamento básico. O gás canalizado está indo muito bem por
via da GASMIG.
Entendemos que as permissões feitas pelo Estado não são
privatizações. Trata-se de concessões, e isso é correto. Mas
essa emenda beneficiando a ADTER com a administração do
terminal rodoviário é uma imoralidade. Não podemos concordar
com isso, pois, como já disse, a CPI de 1991, que durou mais
de seis meses, constatou inúmeras irregularidades naquela
administradora.
Sabemos que não é mais possível interferir na votação das
emendas, pois já se está em fase de redação final; mas
espero que o Governador, como fez da outra vez, vete essa
emenda imoral. Entendo que o Governador fará a mesma coisa,
porque, caso contrário, estaremos beneficiando uma empresa
que tem feito uma administração desastrosa, que provocou uma
série de denúncias, permitindo, inclusive, que se guarde
droga em seus malotes. O estacionamento está sendo explorado
de maneira indevida, compactuando com a indústria do troco,
quando é feita uma divisão ao final do dia.
O Dr. Mauricio Brant Aleixo, Conselheiro do Tribunal de
Contas, pediu a rescisão da concessão, porque está irregular
e é imoral. Agora vem uma emenda solicitando que se
prorrogue essa concessão, sem licitação, por mais 10 anos.
Portanto, Sr. Presidente, é essa a nossa posição. Muito
obrigado-
0 Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas, Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas ngs 1 a 3, esta na
forma da Subemenda nQ 1, 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 flQ 747/96 com as Emendas ns 1
a 3, esta na forma da Subemenda nQ 1. A Comissão de
Fiscalização Financeira.
Votação, em lg turno, do Projeto de Lei no 761/96. do
Governador do Estado, que altera a estrutura orgânica da
Secretaria de Ciência e Tecnologia, extingue cargos e dá
outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto. As Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinaram
por sua aprovação. Emendado em Plenário, voltou o projeto à
Comissão de Administração Pública, que opina pela rejeição
da Emenda no 1. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda ng 1, que recebeu
parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto,
aprovado, em lQ turno, o Projeto de Lei nQ 761/96. A
Comissão de Fiscalização Financeira.
Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 762/96, do
Governador do Estado, que altera a estrutura orgânica da
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
extingue cargos e dá outras providências. A Comissão de
Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. As
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Comissões de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira opinaram por sua aprovação. Emendado em Plenário,
voltou o projeto á Comissão de Administração Pública, que
opina pela rejeição da Emenda 

no 
1. Em votação, o projeto,

salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam comose
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda no 1,
que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.
Está, portanto, aprovado, em lQ turno, o Projeto de Lei flQ
762/96. A Comissão de Fiscalização Financeira.
Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei 

no 
44/95, do

Deputado Ermano Batista, que dá nova redação aos arts. 1Q a
4Q da Lei no 9.532, de 30/12/87, e dá outras providências
(dispõe sobre apostilamento do servidor público). A Comissão
de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Administração Pública opinou por sua aprovação
na forma do Substitutivo 

no 
1, que apresentou. A Comissão de

Fiscalização Financeira opinou pela rejeiçãodo projeto.
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de
Administração Pública, q ue opina pela aprovação da Emenda n
1 na forma da Subemenda no 1. Em votação, o Substitutivo no
1, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Em votação, o projeto.
Os Deputados que o aprovam permaneçam corno se encontram. (-
Pausa.) Rejeitado. Arquive-se-
Votação, em IQ turno, do Projeto de Lei 

no 
55/95. do

Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, que dispõe sobre a
gestão de equipamentos hospitalares, acrescenta dispositivo
à Lei 

no 
10.359, de 28/12/90, e dá outras providências. A

Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto com a Emenda no 1, que apresenta. A Comissão de
Saúde e Ação Social opina por sua aprovação com a Emenda n
1, da Comissão de Justiça, e a Emenda flQ 2, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto, com as Emendas nos 1 e 2, apresentadas,
respectivamente, pelas Comissões de Justiça e de Saúde e
Ação Social. Em votação, o projeto. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontrara. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, as Emendas nos 1 e 2, que receberam parecer pela
aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado,
em 1Q turno, o Projeto de Lei 

no 
55/95 com as Emendas ns 1

e 2. A Comissão de Fiscalização Financeira.
Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei no 624/95, do
Governador do Estado, que, altera dispositivos da Lei n
10.628, que reorganiza o Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social e dá outras providências. A Comissão de
Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade do
projeto com as Emendas nos 1 e 2, que apresentou. A Comissão
de Administração Pública opinou por sua aprovação com as
Emendas nos 1 e 2, da Comissão de Justiça. A Comissão de
Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto com
as Emendas nos 1 e 2, da Comissão de Justiça, e as Emendas
nos 3 e 4, que apresentou. Emendado em Plenário, voltou o
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projeto á Comissão de Administração Pública, que opina pela
aprovação da Emenda flQ S. Vem à Mesa requerimento do
Deputado José Bonifácio, em que solicita votação destacada
da Emenda nQ 5 A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso XVII do art. 244 do Regimento
Interno. Em votação, o projeto, salvo emendas e destaque. 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.
Em votação, a Emenda nQ 5. destacada. Para encaminhá-la, com
a palavra, o Deputado Gilmar Machado-
0 Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, gostaria de solicitar a atenção dos colegas
para esta emenda, pedindo sua aprovação. Passo a explicar
por que deveremos aprová-la, votando com o parecer da
Comissão de Administração Pública, elaborado pelo Deputado
Bonifácio Mourão. (- O parecer sobre a Emenda ng 5,
apresentada pelo Deputado Bonifácio Mourão, é o publicado na
edição do dia 17/5/96.)
Em virtude desse relatório apresentado pelo Deputado

Bonifácio Mourão e do nosso entendimento de que, realmente,
esses servidores nada mais querem do que a possibilidade de
fazerem essa opção que lhes foi assegurada por um periodo,
viemos aqui para apresentar essa emenda. A própria
Secretaria e a Superintendência solicitaram a permanência
desses profissionais, pela sua competência e por seu
trabalho, a fim de não se desmontar a estrutura existente.
Nossa emenda visa a aperfeiçoar o projeto, com a
participação e a contribuição de outros parlamentares.
Assim, fazemos um apelo para que os Deputados aprovem o
relatório do Deputado Bonifãcio Mourão e a Emenda flQ 5 ao
Projeto de Lei flQ 624. Todos sabemos que na Superintendência
o quadro de pessoal não ê tão grande, e nossa emenda vai
auxiliar, e muito, vários servidores que têm prestado
relevantes serviços ao Estado. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nQ 5, que recebeu
parecer pela sua aprovação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada a Emenda
nQ S. Está, portanto, aprovado, em lQ turno, o Projeto de
Lei nQ 624/95 com as Emendas ns 1 a 4. A Comissão de
Fiscalização Financeira.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 391/95, do
Deputado Alencar da Silveira Júnior, que dispõe sobre o
ingresso nos estádios de esportes sob a administração do
Estado de Minas Gerais. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em lQ turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em
2Q turno, , o Projeto de Lei no 391/95 na forma do vencido em
1Q turno. A Comissão de Redação.
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Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 733/96, 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. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em lQ turno, com as Emendas ns 1 e 2, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Vem á Mesa requerimento
do Deputado Gilmar Machado, que, na forma regimental,
solicita o adiamento da votação do Projeto de Lei flQ 733/96,
do Governador do Estado. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado o requerimento.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 499/95, do

Deputado Paulo Schettino, que torna obrigatória a cessão de
armas e outros equipamentos de segurança aos policiais
civis. A Comissão de Fiscalização Financeira 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. Está,
portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei nQ 499/95,
na forma do vencido em lQ turno. A Comissão de Redação.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 30

minutos, para que se ultimem os trabalhos na Comissão de
Redação Final. Estão suspensos os nossos trabalhos.

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

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei np 435/95, que autoriza o Deputado José Bonifácio a doar
ao Municipio de Barbacena imóvel que especifica e dá outras
providências. Em discussão, o parecer. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A sanção.
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei rg 391/95, do
Deputado Alencar da Silveira Júnior, que dispõe sobre o
ingresso nos estádios de esportes sob a administração do
Estado de Minas Gerais. Em discussão, o parecer. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A sanção.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo desta reunião, a
Presidência a encerra, convocando os Deputados para a
ordinária deliberativa de logo mais, ás 14 horas, com a
ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 39a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
Ás nove horas e trinta minutos do dia nove de maio de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
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Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Marco Régis, Jorge
Hannas e Luiz Antônio Zanto, membros da Comissão
supracitada. Estão presentes, também, os Deputados Antônio
Roberto, Hely Tarquinio e Ajalmar Silva. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Carlos Pimenta, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Luiz Antônio
Zanto 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 dos Srs.
Euler Miguel Fonseca Erse, do Grupo de Solidariedade
Parkinson, e Garibalde Mortoza Júnior, Presidente da
Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia de Minas Gerais. A
Presidência solicita á assessoria que analise as questões.
Prosseguindo, o Presidente passa à discussão e à votação de
proposições de autoria da Comissão. Em virtude de o
Presidente ter proposições a apresentar, este passa •a
Presidência ao Deputado Marco Régis. O Deputado Carlos
Pimenta apresenta dois requerimentos mediante os quais
solicita, no primeiro, sejam convidados os dirigentes da
Santa Casa de Montes Claros e do Hospital Haroldo Tourinho
para debaterem as dificuldades dessas instituições no
atendimento de casos de urgência e emergência na região
norte-mineira em vista da impossibilidade de receberem o
Indice de Valorização Hospitalar de Emergência - IUHE; e, no
segundo, sejam enviados ofícios ao Superintendente de
Vigilância Sanitária da Secretaria da Saúde, Sr. Carlos
Alberto Pereira, ao Secretário Municipal de Saúde de Belo
Horizonte, Sr. César Rodrigues Campos, e ao Coordenador
Regional da Fundação Nacional de Saúde, Sr. João Carlos
Pinto Dias, para que venham debater com a Comissão o plano
emergencial de trabalho para o combate ao surto de dengue na
Região Metropolitana de Belo Horizonte e no Estado.
Submetidos a votação, são esses requerimentos aprovados. Ao
retomar os trabalhos, o Presidente submete a votação o
requerimento do Deputado Hely Tarquinio, mediante o qual
solicita seja feita visita ao Centro de Referência de
Oftalmologia Social da Secretaria da Saúde e á cidade de
Iguatama, em data a ser definida, para que se conheça o
trabalho do Sr. Edmundo Pereira, o qual é aprovado. O
Deputado Marco Régis procede à leitura de requerimento do
Deputado Gilmar Machado mediante o qual solicita seja
convidado o Sr. Paulo Vitor Portela Silveira, Diretor
Clinico do Hospital das Clinicas de Uberlándia, para debater
a situação do referido Hospital. Submetido a votação , é o
requerimento aprovado. O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira
apresenta requerimento mediante o qual solicita seja
convidado o Sr. Lincoln Marcelo da Silveira Freire para
debater os problemas dos planos de saúde, a extinção da
tabela dos honorários médicos e suas conseqüências.
Submetido a votação, é o requerimento aprovado.
Prosseguindo, o Presidente passa à discussão e à votação de
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia.
A Presidência redistribui o Projeto de Lei no 278/95 ao
Deputado Luiz Antônio Zanto para que proceda á leitura de
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parecer sobre emendas apresentadas em Plenário. O relator
emite parecer pela aprovação da Emenda nQ 1 e pela rejeição
da Emenda flQ 2, apresentadas ao Projeto de Lei nQ 278/95, e
pela aprovação da Emenda nQ 3 do relator. Submetido a
discussão e votação, é o parecer aprovado. O Presidente
solicita ao Deputado Jorge Hannas, relator do Projeto de Lei
nQ 613/95, que proceda à leitura de seu parecer. O relator
emite parecer pela aprovação das Emendas ns 1, 2 e 3, da
Comissão de Constituição e Justiça, a última na forma da
Subemenda no 1. Submetido a discussão e votação, é O parecer
aprovado. A seguir, o Presidente passa á discussão - e à
votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia Submetidos a discussão e votação,
cada um por sua vez, são aprovados no 2Q turno os Projetos
de Lei nos 642 e 664/96, este na forma do vencido no l
turno (relator; Deputado Jorge Eduardo de Oliveira); e 661 e
675/96 (relator; Deputado Marco Régis); e, no 10 turno, os
Projetos de Lei ns 358/95, 690/96, este com a Emenda no
1.696 e 714/96 (relator; Deputado Jorge Hannas); 466/95, com
a Emenda nQ 1.722 e 724/96 (relator: Deputado Jorge Eduardo
de Oliveira); 687 e 712/96 este com a Emenda o no 1
(relator: Deputado Luiz Antônio Zanto); 688 e 703/96, este
com a Emenda nQ 1, e 713/96 (relator; Deputado Marco Régis).
A Presidência submete a discussão e votação os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nos 314, 365, 509, 575,
581, 582, 586, 587, 588, 602, 605. 606, 618, 619, 620, 628,
631 e 632/95 e 643/96, os quais são aprovados. O Presidente
convida para tomarem assento à mesa os Srs. Edmundo Pereira
Rodrigues, Coordenador do Centro de Referência Estadual de
Oftalmologia Social da Secretaria da Saúde; Manoel Bibiano
Carvalho, Prefeito Municipal de Iguatama, e Angela Maria
Barbosa, Assessora do Coordenador do referido Centro, que
discorrem sobre os problemas enfrentados pelo órgão e por
sua unidade localizada no Municipio de iguatama. Participam
dos debates todos os parlamentares presentes. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença de
parlamentares e convidados, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 23 de maio de 1995.
Carlos Pimenta, Presidente - Luiz Antônio Zanto - Jorge
Eduardo de Oliveira - Marco Régis - Jorge Hannas.
ATA DA la REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
AVERIGUAR E PROPOR SOLUÇÕES URGENTES PARA O EQUACIONAMENTO
DOS PROBLEMAS QUE ATINGEM OS MUNICÍPIOS 00 MÉDIO
.JEQUITINHONHA, EM VIRTUDE DA SECA QUE ASSOLA A REGIÃO
As quinze horas do dia nove de maio de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das. Comissões os
Deputados Clêuber Carneiro, Péricles Ferreira (substituindo
este ao Deputado Kemil Kumaira, por indicação da Liderança
do PSDB), Geraldo Rezende e Carlos Murta, membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Clêuber Carneiro, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Pêricles Ferreira q ue proceda



á leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a Presidência
informa que a finalidade da reunião é designar o relator da
matéria e tratar de assuntos de interesse da Comissão e
designa relator da matéria o Deputado Geraldo Rezende. Em
seguida, o Deputado Carlos Murta apresenta requerimento em
que solicita a realização de audiência pública da Comissão
com representantes de lideranças locais, em um dos
municipios do Médio Jequitinhonha a serem visitados no dia
22 do corrente, conforme requerimento aprovado
anteriormente. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. Após, o Deputado Carlos Murta apresenta roteiro da
visita, com o qual concordam os membros presentes. Cumprida
a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 22 de maio de 1996
Clêuber Carneiro, Presidente - Geraldo Rezende - Carlos

Murta - Maria José Haueisen.
ATA DA 44g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas do dia vinte e um de maio de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Geraldo Santanna, Elbe Brandão, Leonidio Bouças e
Anivaldo Coelho, membros da citada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara
abertos os trabalhos, informa Que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e solicita ao Deputado
Anivaldo Coelho que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. Nos termos do art. 122, IV, do Regimento
Interno, a Presidência acusa o recebimento, para apreciação
da Comissão, das seguintes proposições: Projetos de Lei ngs
802 a 807 e 809 a 812/96. Passa-se à fase de discussão _e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação
do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votação,
são aprovados os pareceres que concluem pela
constitucional idade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei ngs 771 e 770/96, este com a Emenda nQ 1
(relator: Deputado Anivaldo Coelho), e 774/96 (relator:
Deputado Leonidio Bouças). Registra-se a presença do
Deputado Antônio Genaro. Passa-se á fase de discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os
pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei ngs
177/95 com a Emenda ng 1, 289/95 (relator: Deputado Antônio
Genaro), 776 e 777/96, este com a Emenda ng 1 (relator:
Deputado Leonidio Bouças). Cumprida a finalidade da reunião,

.2	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. 28 de maio de 1996.
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Arnaldo Perna, Presidente - Elbe Brandão - Anivaldo Coelho
Antônio Genaro.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 792/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em
epigrafe dispõe sobre a fabricação, o transporte, o comércio
e o uso de fogos de artificio, artigos pirotécnicos e
similares.
Publicada no 'Diário do Legislativo de 3/5/96, a
proposição foi distribuida 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 1' do Regimento Interno.

Fundamentação
De forma sintética e geral , pode-se afirmar que o projeto

sob exame procede à classificação dos artigos pirotécnicos e
fixa algumas normas relativas à sua embalagem, à sua
comercialização, à localização e ao funcionamento das
fábricas desses produtos. Ademais, a proposição faz depender
o funcionamento dos estabelecimentos que comercializam
materiais explosivos de alvará a ser expedido em conjunto
pela Prefeitura Municipal, pelo Corpo de Bombeiros e pela
Secretaria da Segurança Pública. Finalmente, prevê q ue essa
Secretaria estabelecerá multas para os casos de
inobservância das disposições fixadas.
Para a adequada compreensão da inserção do projeto no

sistema jurídico vigente, importa, em primeiro lugar, saber
que a proposição pretende disciplinar questões relativas a
produtos e substâncias caracterizados como material bélico,
classificados como artigos controlados pelo Ministério do
Exército
Conforme ensina Pontes de Miranda, 'material bélico é tudo
que possa ser utilizado, eficazmente, como instrumento
bélico". Evidentemente, trata-se de conceito de conteúdo
variável, posto que modificável de acordo com os avanços
científicos e tecnológicos. Assim, somente a listagem legal
Ó Que esclarecerá exatamente quais produtos se devem
considerar abrangidos na expressão. Tal relação se encontra
nos arts. 164 e 165 do Decreto Federal ng 55.649, de
28/11/65, os quais, depois de fixar as categorias dos
produtos controlados pelo Ministério do Exército, entre elas
a dos explosivos, a dos produtos químicos agressivos e a dos
artificios pirotécnicos, explicita-lhes as muitas espécies.
o mencionado decreto foi baixado com suporte no inciso VI do
art. SQ da Constituição de 1946, que estabelecia a
competência da União para regulamentar a produção e a
comercialização de material bélico. Embora tenha sido
elaborado sob o influxo das extraordinárias preocupações com
a segurança nacional que existiam no Pais em meados da



1
década de 60, o decreto em referência permanece em vigor. A
Constituição de 1988, no art. 22, inciso XXI, reserva á
União competência privativa para editar normas gerais sobre
material bélico, enquanto a Medida Provisória no 1.450, de
10/5/96, no art. 14, VIII, reafirma antiga incumbência do
Ministério do Exército, já prevista, por exemplo, no art. lo
do Decreto flQ 24.603, de 6/7/34, em que se fixava a
competência da União, especificamente do então Ministério da
Guerra, para autorizar a produção e fiscalizar o comércio de
material bélico.
De outra parte, do citado art. 22. inciso XXI, daCarta
Maior, extrai-se ainda que a competência do legislador
estadual, na matéria, é de caráter suplementar, ou seja,
incumbe-lhe a edição de regras que, complementando as normas
federais, venham atender às peculiaridades do Estado.
Não é o que ocorre com a proposição sob análise. Com
efeito, no que tange aos fogos de artifício, o projeto,
quando não reproduz os termos do Decreto-Lei no 4.238, de
8/4/42, dispõe de forma conflitante com esse diploma
federal. No que respeita á estocagem de explosivos, não se
percebe qualquer inovação na disciplina fixada pelo citado
Decreto nQ 55.649.
Finalmente, quando comete atribuições à Secretaria da

Segurança Pública e ao Corpo de Bombeiros, o projeto viola o
principio cardeal da independência entre os Poderes, o qual
veda ao parlamentar a iniciativa de projeto de lei que vise
dispor sobre funções de órgãos ou de entidades do Executivo.
como se infere do art. 6Q combinado com o art. 90, XIV, da
Constituição mineira.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela
inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei
no 792/96.
Sala das Comissões, 28 de maio de 1996.
Arnaldo Penna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator - Elbe
Brandão - Antônio Genaro.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 796/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de
lei em causa tem por objetivo declarar de utilidade pública
a Casa do Movimento Popular da Região Industrial da Grande
Belo Horizonte, com sede no Município de Contagem.
Publicada a proposição, de conformidade com o 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
pelo exercício de seus cargos.
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Atende, portanto, aos requisitos estabelecidos pela Lei n
5.830, de 6/12171, que prevê a declaração de utilidade
pública de entidades.
Assim, não encontramos óbice que impeça a tramitação da

matéria.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, concluimos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
796/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 28 de maio de 1996-
Arnaldo Penna, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Anivaldo Coelho - Antônio Genaro.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 1996

ATAS

ATA DA 154a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 28 DE MAIO DE 1996
Presidência dos Deputadas Agostinho Patrús,
Sebastião Navarro Vieira e Ermano Batista

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Projeto de
Lei ng 830/96 - Requerimentos ns 1.447 a L451/96 -
Requerimentos das Comissões de Defesa do Consumidor e de
Saúde e Ação Social e requerimentos da Comissão de
Agropecuária e dos Deputados Wilson Trôpia e Elbe Brandão -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Mauri Torres e Luiz
Antônio Zanto (4) - Interrupção e reabertura dos trabalhos
ordinários - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ermano
Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antônio - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio
Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto -
Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber
Carneiro - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Durval Angelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho
- Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gilmar Machado -
Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Ivair Nogueira - Ivo José
- Jairo Ataide - João Batista de Oliveira - João Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José
Henrique - José Maria Barros - 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-
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wilson Trãpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - As
14h15nin, a lista de comparecimento registra a existência de
número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção
de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
trabalhos. Com a palavra, a Sra. 2-Secretária, para
proceder á leitura da ata da reunião anterior.

? 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



616

proposições e a conceder
 

palavra aos oradores inscritos
para o Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas á Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI No 830196

Estabelece a cobrança da multa moratória por atraso no
pagamento de tributos, serviços e fornecimentos prestados
pelo Estado e dá outras providências-
Art. l - Fica estabelecido o percentual máximo de 2% (dois
por cento) para multa moratória, a ser cobrado por atraso no
pagamento de tributos, serviços e fornecimentos prestados
pelo Estado por meio das administrações direta e indireta,
das empresas públicas, das sociedades de economia mista e
das autarquias ou de suas concessionárias e permissionárias,
desde que sua quitação ocorra até 30 (trinta) dias contados
do seu vencimento-
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 1996.
Almir Cardoso
Justificação; Com a estabilização relativa da inflação na
casa de 1% ao mês, não se justifica mais a cobrança de
multas elevadas quando do atraso no pagamento de tributos ou
taxas ao Estado. Atualmente, cobra-se em média 10% de multa,
a partir do primeiro dia de atraso, o que é um valor
escorchante, tendo em vista a falta de recursos por que
passa a família brasileira. E uma injustiça o contribuinte
ser tão fortemente penalizado se, por acaso, es quece de
pagar ou atrasa por um dia o pagamento de tributo ou taxa.
Adotando esta medida, o Governo estadual estará, a exemplo

de outras unidades da Federação, como o Estado do Rio Grande
do Sul, amenizando os encargos financeiros do já tão
penalizado contribuinte, podendo até aumentar a arrecadação.
Isso posto, solicito aos nobres colegas empenho na

aprovação de tão relevante proposição.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
196, c/c O art. 103, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 1.447/96, da Deputada Maria Olivia, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr.
Antônio José de Carvalho, Prefeito Municipal de
Carvalhópolis, pelo trabalho social desenvolvido em sua
administração e pela conclusão do Projeto Carvalhópolis -
i00% de Calçamento. (- A Comissão de Administração Pública.)
NQ 1.448/96, do Deputado Wilson Trópia, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr.
Cézar Rodrigues Cambos, Secretário Municipal de Saúde de
Selo Horizonte, pelo artigo "Controle Social e Saúde",
publicado no jornal "Hoje em Dia" de 29/4/96. (- A Comissão
de Saúde e Ação Social.)
NQ 1.449/96, do Deputado Wilson Trópia, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr.
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Arthur J. Almeida Diniz, professar titular de Direita
Internacional Pública da UFMG, pelo artigo Fronteiras
Interplanos, publicada no jornal 'Estado de Minas!! de
2/6/96. (- A Comissão de Educação.)
No 1.460/96, do Deputado Dilzon Melo, solicitando seja
formulado apelo ao Curador de Defesa do Consumidor do
Ministério Público Estadual com vistas à adoção de
providências contra a propaganda enganosa ou abusiva,
especialmente quanto ã comercializaçãode produtos de
consumo duráveis pelo sistema de crediário. (- A Comissão de
Defesa do Consumidor.)
NQ 1.451/96, do Deputado Geraldo Rezende, em que pede sejam
solicitados à Secretária da Educação esclarecimentos a
respeito das providências tomadas por essa Pasta com vistas
à erradicação do analfabetismo no Estado. (- A Mesa da
Assembléia.)
- São também encaminhados à Mesa requerimentos das

Comissões de Defesa do Consumidor e de Saúde e Ação Social e
requerimentos da Comissão de Agropecuária e dos Deputados
Wilson Trôpia e Elbe Brandão. -

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Mauri Torres e Luiz Antõnio Zanto (4).
Interrupção dos Trabalhos Ordinários

o Sr. Presidente - Nos termos do § lQ do art. 23 do
Regimento Interno, a Presidência interrompe os trabalhos
ordinários para receber o Desembargador Sebastião Rosenburg,
o Deputado José Militão, o Sr. João Alberto Vizzotto e a
Sra. Maria Coeli Simões Pires, que irão falar sobre os novos
muni ci p i os -
- A ata da parte da reunião a qual foi destinada a receber

as autoridades citadas acima será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Ermano Batista) - Estão
reabertos os trabalhos ordinários.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - A
Presidência verifica, de plano, a inexistência de "quorum"
para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a especial de logo mais, às 20
horas, e para as extraordinárias de amanhã, dia 29, ás 9
horas e 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 23a REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM
20 DE MAIO DE 1996, DESTINADA À ABERTURA DO FORUM TÉCNICO
ORÇAMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS, COM O TEMA PROCESSO DE

A LOCAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS NO NOVO QUADRO JURÍDICO E
ECONÔMICO

Presidência do Deputado Agostinho Patrús
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SUMÁRIO: ABERTURA - Atas - Composição da Mesa - Destinação
da reunião - Palavras do Sr. Presidente e dos Srs. Walfrido
dos Mares Guia, Eugênio Greggianin e Eber Zoehler Santa
Helena - Palavras do Sr. Presidente - Designação do
coordenador dos debates - Esclarecimentos sobre os debates -
Debates - Palavras do Sr. Coordenador - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 9h15min, comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Avila - Rémolo Aloise - Maria
José Haueisen - Antônio Júlio - Anderson Adauto - Antônio
Genaro - Carlos Murta - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Jairo Ataide - João Leite -
José Braga - José Henrique - José Maria Barros - Luiz
Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Mauri Torres - Miguel Martini
- Olinto Godinho - Paulo Piau - Pêricles Ferreira - Ronaldo
Vasconcel los - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo.
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra. o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior,

Atas
- O Deputado Antônio Júlio, Sg-Secretário nas funções de
2Q-Secretário, procede à leitura das atas das reuniões
anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - Esta Presidência convida para tomar
assento à mesa S. Exa. o Vice-Governador do Estado e
Secretário do Planejamento e Coordenação Geral, Dr. Walfrido
dos Mares Guia; e os senhores expositores desta reunião da
manhã, Dr. Eugênio Greggianin, Diretor da Assessoria da
Comissão Mista de Orçamento e Fiscalização do Congresso
Nacional, e Dr. Eber Zoehler Santa Helena, Coordenador
Técnico da Assessoria da Comissão Mista de Orçamento e
Fiscalização do Congresso Nacional. Para atuar como
coordenador dos debates, convido o Deputado João Leite.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do
Fórum Técnico Orçamento e Políticas Públicas, com o tema
Processo de Alocação de Recursos Públicos no Novo Quadro
Juridico e Econômico.

Palavras do Sr. Presidente
Cresce na população a consciência da cidadania. E,
portanto, natural que eia dirija ao Governo uma pressão para
que a oferta de serviços públicos aumente em termos
quantitativos e qualitativos.
Por outro lado, a estabilização da economia veio exigir
maior realismo orçamentário. Redução do déficit, contenção
de gastos e enxugamento da máquina estatal são os novos
imperativos, condições necessárias para que a inflação se
mantenha em patamares civilizados e possamos retomar o rumo
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do desenvolvimento sustentável, sem surpresas nem
sobressaltos.
Diminuição do custo do Estado e resposta a uma demanda

popular cada dia mais exigente: eis duas metas que parece
ser impossível conciliar. Verificamos, entretanto. Que
alguns países têm conseguido harmonizá-las com significativo
sucesso. O segredo do êxito reside no binômio "planejamento
e controle.
Características culturais e históricas próprias a cada povo
desaconselham a cópia de modelos bem sucedidos em outras
nações. Por isso temos que buscar nossos próprios caminhos.
aprendendo com as experiências vitoriosas, mas de olho nas
peculiaridades nacionais. E preciso, sobretudo, lembrar que
o binômio de que falamos tem presença forte em todos os
casos em que se obtiveram bons resultados.
Em Minas, vemos de forma muito positiva a preocupação da
atual administração em resgatar a importância do
planejamento como instrumento de governo. Essa filosofia
pode ser notada na coerência do Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado, na solidez do Plano Plurianual de
Ação Governamental e na seriedade com que vêm sendo tratadas
pelo Legislativo, pelo Judiciário e pelo Executivo as
questões atinentes á elaboração da proposta orçamentária.
As audiências públicas regionais, iniciadas pela Assembléia
em 1993 e promovidas agora pelos Poderes do Estado,
representaram o inicio de um processo para abrir o
planejamento á participação popular, dar-lhe mais
transparência e fazê-lo cada vez mais próximo das demandas
regionais.
Coloca-se agora um segundo desafio: o acompanhamento da
execução de políticas públicas. Não será exagero afirmar
que, sob esse aspecto, não temos tradição consolidada no
Brasil. Não dá para fechar os olhos diante de obras
inacabadas, dos programas abandonados pela metade, da falta
de instrumentos institucionais para avaliar os resultados
das ações de governo. Sobre esse último ponto, falta-nos
efetivamente "know-how'.
O sentido maior deste fórum técnico que estamos promovendo,

em parceria com a Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral - SEPLAN -, é justamente possibilitar uma
troca de experiências em âmbito mais vasto que os horizontes
estaduais, contando inclusive, graças ao trabalho conjunto
com a NCSL e com o USIS, com a participação do Dr. John
Lattimer, especialista financeiro da Assembléia Legislativa
do Oregon, nos Estados Unidos. Queremos que este fórum
técnico seja um marco, a partir do qual possamos caminhar a
passos mais largos no aprendizado da conjugação dos verbos
"planejar" e 'fiscalizar".
Uma das funções precipuas do parlamento é exatamente a
fiscalização. Como operacionalizã-la de forma adequada ás
necessidades dos tempos atuais?
O controle da execução das políticas públicas abre-se como
campo privilegiado em que o Legislativo deverá exercer o
múnus fiscalizador. Esse exercício não poderá contrapô-lo ao
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Executivo. Trata-se de tarefa para ser executada a quatro
mãos, numa cooperação fecunda e harmônica. Dessa forma os
Poderes estarão, um e outro, trabalhando em parceria para
criar e aperfeiçoar mecanismos que levem à conciliação entre
austeridade orçamentária e otimização dos serviços postos à
disposição da sociedade. Só assim serão alcançados níveis de
excelência que atendam às necessidades de respeito tanto ao
contribuinte como ao usuário.
A unidade de objetivos e de esforços que colocou lado a
lado a SEPLAN e a Assembléia Legislativa de Minas e permitiu
a realização deste encontro é o testemunho mais eloqüente de
que a colaboração de que falamos é plenamente possível. Ela
pode inaugurar uma nova época em que a formulação de
orçamentos e o acompanhamento da execução das políticas
públicas se integrarão como momentos articulados de uma
mesma totalidade.
Esta Presidência antecipa os agradecimentos aos

expositores, coordenadores e debatedores que atenderam ao
nosso convite e aqui estão para nos trazer seus
conhecimentos e experiências.
Aos participantes, muitos dos quais vindos de outros
Estados da Federação, os nossos votos de que esses três dias
de discussões contribuam efetivamente para o equacionamento
das questões que se colocam nessa nova quadra da vida
nacional
Um agradecimento especial ao Dr. Walfrido dos Mares Guia,

Vice-Governador do Estado e Secretário do Planejamento e
Coordenação Geral, que vem demonstrando, à frente da
Secretaria, o espírito inovador daqueles que administram com
os olhos no futuro, mas com a consciência nos desafios do
presente, e que organiza conosco este fórum técnico.
Sejamos ousados: é isso que a história presente exige de

nós.
Com essas palavras, portanto, declaro aberto o nosso fórum

técnico.
Palavras do Sr. Walfrido dos Mares Guia

O Sr. Presidente - Neste momento, passamos a palavra ao Dr.
Walfrido dos Mares Guia, DD. Vice-Governador do Estado e
Secretário do Planejamento e Coordenação Geral.
O Sr. Walfrido dos Mares Guia - Sr. Presidente, Deputado
Agostinho Patrús, Srs. Deputados, Prof. Aluizio Pimenta,
Magnífico Reitor da UEMG, senhores conferencistas, técnicos,
senhoras e senhores, a oportunidade da realização deste
fórum técnico sobre orçamento e políticas públicas é impar
exatamente porque nós estamos vivendo, de fato, o segundo
ano de estabilidade dos últimos 30 anos. O ano passado foi
de aprendizado. De certa forma, levamos susto o ano inteiro
pelo o que imaginávamos que poderia acontecer e pelo que
aconteceu. A troca da moeda, no Plano Real, foi no dia
1g17/94, a URV começou a ser utilizada em março de 1994. mas
o primeiro ano gregoriano em que vivemos sob a égide do Real
e com a estabilidade econômica se materializando foi o ano
passado. Isso é uma coisa muito recente para nós que
trabalhamos na área do planejamento. Nesse novo ambiente de
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poderemos levar em consideração toda essa novidade, no que
diz respeito à questão dos instrumentos de planejamento.
Antes de começar a sessão, na entrada, eu dizia aos dois
conferencistas e ao Presidente que o orçamento era uma
formalidade, na época da inflação de 30% ao mês. Ninguém o
levava a sério. O próprio Governo o fazia de uma maneira
tecnocrática. Não havia uma discussão prévia, pois a falta
de perspectiva de termos uma realidade para acompanhá-lo e
avaliá-lo sob o ponto de vista dos números era extremamente
complexa. Eu mesmo, como Secretário da Educação, no Governo
passado, tive enorme dificuldade, assim como o ex-Secretário
de Planejamento - e éramos amigos íntimos -, de fazer
qualquer previsão do que poderia acontecer. Não somente em
relação aos salários, mas com relação a todo o programa.
Tivemos uma mudança brutal. Foi uma mudança da água para o
vinho. O orçamento passou a ser de fato, em função da
estabilidade, um instrumento de gerência. A sua função,
agora, não se limita apenas a constatar se o que estava
previsto aconteceu. Do lado financeiro, além do
acompanhamento, temos que começar a cultura da avaliação dos
resultados dos planos e dos projetos do Governo. E essa
avaliação deve ser feita compartilhando os resultados com a
comunidade. E muito importante que, nessa nova conjuntura de
estabilidade econômica, todos os planos do Governo que
estejam refletidos no orçamento, com custo, cronograma e
finalidades determinados, tenham seus objetivos conferidos.
As vezes, na execução, o custo e o cronograma fisico:
financeiro ficam contemplados, mas os resultados não. E
extremamente importante que façamos a avaliação dos planos e
dos projetos do Governo, nessa nova conjuntura, em que a
escassez é indiscutivel. Qualquer recurso que possamos
alocar para qualquer plano de Governo tem que ser
acompanhado e avaliado. Ainda enfrentaremos um problema mais
grave nesses próximos 2 ou 3 anos: a vontade da comunidade
de participar, contrastando com a mínima margem financeira
do orçamento, para que o Governo possa fazer planos. Estamos
vivendo uma realidade em que a receita corrente ordinária
líquida, aquela que fica nas mãos do Poder Executivo para
pagar o serviço da divida, o pessoal e o custeio, depois de
ele fazer as transferências obrigatórias constitucionais, é
insuficiente para pagar o pessoal, o serviço da divida e o
custeio. Um desses três itens não será satisfeito
plenamente. Na hora em que formos fazer os investimentos,
veremos que, para que eles possam ser executados, terão que
advir de outras receitas que não as fiscais: ou receitas de
privatização ou de financiamento. Como, salvo engano, apenas
um ou dois Estados do Brasil possuem a capacidade de tomar
investimentos externos ou internos, ou seja, todos os
Estados estão, praticamente, com a capacidade de
financiamento nos seus limites, a única receita disponível
aos Estados para seus investimentos, em 1997 e 1998, será a
da privatização, ou das concessões, ou das terceirizações.
Falo, sobretudo, a respeito dos Estados. Não conheço 0
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quadro da União, precisamente, mas deve ser o mesmo. 0
grande problema que iremos enfrentar, nos orçamentos de 1997
e 1998, é a Lei Rita Camata, que define um parâmetro para a
conta de pessoal. Os Estados que, no ano passado,
encontravam-se acima do limite estabelecido por lei - 60%
das receitas correntes, tiradas as transferências
constitucionais - terão 3 anos para fazer os ajustes.
Estamos vendo que, devido ao plano de estabilidade, a
receita cresce agora, na média, até um pouco menos que a
inflação, e os preços não estão indexados. De tal forma,
durante 2 ou 3 anos, viveremos em um enorme aperto, para que
a receita seja suficiente para pagar a conta de pessoal, a
de custeio e o serviço da divida. A nossa LDO deste ano, que
é um dos instrumentos fundamentais de planejamento de ação
governamental e de previsão orçamentária, contemplatrês
pontos básicos, O primeiro se refere à aplicação da Lei Rita
Camata, logicamente. O segundo, a conseqüência disso, é que
as despesas de 1997 não devem ser tão diferentes das
despesas de 1996. E a conseqüência de tudo isso é que
devemos gerar o superávit primário, que está na lei: gerar o
superávit primário, capaz de pagar o serviço de divida,
obtendo assim um equilíbrio econômico. Esta é, talvez, a
principal maneira de defendermos o Plano Real. Já é
conhecido por toda a sociedade - e a imprensa não cansa de
dizer - que o Plano Real não é um plano do Governo, é um
plano da sociedade. Todos querem que ele seja mantido e
preservado e que a queda da inflação continue. O principal
instrumento para isso acontecer é o orçamento. O orçamento é
uma lei. E, na medida em que ele é urna lei - e tudo isso
está explicito lá -, vamos ter agora uma participação na
discussão do orçamento muito maior do que a mera discussão
técnica. Na própria tramitação dessa lei na Assembléia,
vamos ter uma oportunidade extraordinária de discutir os
limites de gasto que o Estado tem. E ai vamos ver quão
necessárias são as reformas, porque o orçamento vai mostrar,
em números, de forma transparente, a situação do Estado.
Então, é um momento extremamente oportuno este, em que a
Assembléia Legislativa e a SEPLAN de Minas Gerais se
organizam para fazer este Seminário.
Aqui, em Minas Gerais, o Presidente falou das audiências
públicas regionais. Elas constituem um dos instrumentos mais
espetaculares que já pude ver e participar, a fim de tomar o
pulso de uma certa região, através da opinião pública, sobre
o que lhes interessa, sobre quais são suas prioridades.
Fazemos uma série de reuniões desde a base dos municípios
até a reunião final na audiência realizada na base da
região. E. de repente, vem uma lista de questões e pode
haver urna frustração, quando nenhuma delas pode ser
atendida, porque o orçamento já está consumido com o custeio
e o serviço da divida. Então ficamos frustrados se não
soubermos explicar isso. Temos de colocar com muita clareza
para a população o que é o orçamento, a sua importância.
Enfim, dar-lhe uma transparência absoluta, e esses números
não têm que ser de conhecimento só dos técnicos das
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secretarias. Tradicionalmente. o orçamento só era conhecido
pelo Superintendente do Planejamento e das Finanças de cada
secretaria, e nem a própria cúpula da secretaria o conhecia.
Agora, vamos ter de conhecê-lo nos detalhes, na construção,
no acompanhamento e na avaliação. Só poderemos prestar
contas "a prior? à sociedade como um todo, se tivermos um
orçamento bem feito, em cima da realidade, sem criar
receitas que "norteiem a lua', e sim criando receitas
efetivas. Hoje temos instrumentos estatísticos para não
errar a receita, nem em 1%. Acredito que, no orçamento de
Minas Gerais de 1996, não erraremos nem 1% da receita
estimada. Previmos uma receita corrente, ordinária, liquida,
para o Estado, em 1996, de R$5.155.000,00. O último
levantamento dessa receita mostra R$5.066.000,00, com
praticamente 5 meses de realização orçamentária. Nos anos
passados, nós errávamos, em 30%. 40%. 50%, a previsão da
receita e da despesa. Temos condição hoje, com os
instrumentos de estatística e previsão de análise, de fazer
um orçamento com absoluta precisão, como se faz nas
empresas. Não é para um ano, não. Podemos fazer para vários
anos. De maneira que, neste ambiente os instrumentos de
planejamento ficam valorizados. A LDO, a Lei de Orçamento
Anual, o Plano Mineiro de Orçamento Anual, o Plano Mineiro
de Desenvolvimento Integral, no nosso caso, o seu resultante
Plano Plurianual de Ação Governamental, tudo isso são leis;
a LDO é uma lei, o orçamento anual é uma lei, o Plano
Plurianual é uma lei, o PMDI é uma lei. São leis. São
documentos que vêm para a Assembléia Legislativa depois da
aprovação de um Conselho, como é o caso de Minas Gerais -
Conselho Econômico e Social -, composto de 71 pessoas que
representam toda a sociedade, e vêm para esta Casa para
serem discutidos e transformados em lei. Temos de levar isso
a sério, e a lei do orçamento é uma lei de fundamental
importância. E um momento em que o Congresso Nacional
realiza tantas discussões e deve haver uma coerência, porque
temos situações aqui em que ficamos na dúvida sobre qual lei
vamos respeitar. A lei do orçamento que é votada aqui e que
define uma maneira de alocar os recursos públicos, de
repente choca-se com uma lei federal que manda criar despesa
não prevista na lei do orçamento, e manda criar "a
posteriori", como é o caso das vinculações salariais de
outros Poderes. Temos que trabalhar essa diferença, para que
a lei do orçamento seja respeitada, desde a base até o
último momento de sua aprovação aqui. Ela não pode ter
surpresas de outras leis conflitantes, para não termos que
discutir a constitucionalidade de uma ou de outra.
E um momento oportuno para discutirmos o assunto, com a
devida antecedência, porque o orçamento só virá para esta
Casa lá por meados de setembro. Vamos ter aí quatro meses
profícuos de discussão, e seria importante aproveitar essa
oportunidade para que nos conscientizemos de que esses
instrumentos de planejamento, doravante, devem ser
fundamentais, imprescindíveis e essenciais para que se
entenda o que vai acontecer com o setor público, as finanças
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públicas e os planos do projeto. E como a escassez de
recursos é enorme, é mais um momento em que exercemos com
criatividade o conceito de prioridade, por meio das
consultas que temos feito à comunidade, e em que temos a
consciência da dificuldade que vamos enfrentar, por termos
menos recursos do que o necessário. E o momento de se unirem
todos os Poderes nessa consciência de aproveitar
tecnicamente os instrumentos que temos em mãos para
construirmos o melhor em matéria de orçamento e compartilhar
isso com a comunidade.
A Assembléia Legislativa tem a experiência de comunicar-se
com o público, e essa experiência tem sido conhecida como
experiência de sucesso, dai porque sugeriria, se o
Presidente me permitir, extrema observância e muito cuidado
e competência na transmissão para o povo por meio da
televisão sobre o que é o orçamento. Mostrar Que O dinheiro
que o Governo dispõe é esse, e a origem do dinheiro é essa.
A população ainda não sabe que paga tantos impostos. A
maioria das pessoas comuns não sabem que pagam o ICMS quando
compram o pão, remédio, roupa, quando acendem a luz, quando
usam a água; em tudo isso, paga-se ICMS, o que representa
85%, ou melhor. 90% da receita corrente liquida do Estado. O
pobre, o rico, o empregado e o desempregado, todos pagam o
mesmo imposto, que é o ICMS. Há diferença apenas no Imposto
de Renda, que representa menos de 7% do orçamento estadual -
0 ICMS, que todos pagam, representa 90% do orçamento
estadual. Assim, essa é uma oportunidade de ouro para,
agora, quando o dinheiro é reconhecido e seu valor é
conhecido, usarmos todos esses dados e compartilharmos essa
preocupação com a população, para dai saírem as efetivas e
definitivas prioridades que constarão de fato no orçamento.
Desejo que esses três dias sejam de ampla discussão e que
sejam uma oportunidade para se criar uma consciência ainda
maior, em todos os que estão envolvidos com o orçamento, da
importância desse instrumento. Agradeço à Assembléia
Legislativa a oportunidade de, junto conosco, do
Planejamento, estarmos iniciando, hoje, esse trabalho. Muito
obrigado.

Palavras do Sr. Eugênio Greggianin
O Sr. Presidente - Neste momento, a Presidência passa a

palavra ao Dr. Eugênio Greggianin, DD. Diretor de Assessoria
da Comissão Mista de Orçamento e Fiscalização do Congresso
Nacional. Ele será nosso primeiro expositor e disporá de até
30 minutos para fazer sua explanação.
o Sr. Eugênio Greggianin - Sr. Presidente, Deputado

Agostinho Patrús, Sr. Vice-Governador e Secretário, Dr.
Walfrido dos Mares Guia, Deputado Miguel Martini, demais
componentes da Mesa, senhores participantes desse seminário
sobre planejamento, programação orçamentária e políticas
públicas, em primeiro lugar, quero agradecer, em meu nome e
em nome do meu colega de trabalho, Eber, o convite para
participar desse importante seminário promovido por esta
Assembléia e pela Secretaria de Planejamento e Coordenação -
SEPLAN-MG.
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Coube-nos a tarefa de falar sobre o processo de alocação de
recursos públicos no novo quadro jurídico e econômico. Como
eu e meu colega trataremos, basicamente, do mesmo tema, e
para ganharmos um pouco de tempo, faremos uma apresentação
compartilhada.
Assim será abordado o tema: faremos algumas considerações
sobre os antecedentes históricos relativos à instituição
orçamentária, com o objetivo de tentarmos compreender sua
origem nas modernas democracias, a natureza do conflito
Legislativo e Executivo, e, no caso brasileiro, como foi a
experiência dos períodos anterior e posterior à Constituição
de 1988, e, ainda, como as mudanças introduzidas por essa
Constituição apanharam o Poder Legislativo - Congresso,
Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais - despreparado
para assumir tais atribuições. Em seguida, faremos também
alguns comentários sobre os principais problemas hoje
verificados tanto no Poder Executivo como no Poder
Legislativo, e como eles poderiam ser solucionados, para que
se aperfeiçoe o modo como são elaborados e votados, no
Brasil, hoje, os orçamentos.
Para se entender o significado da alocação dos recursos

públicos, em primeiro lugar, é preciso reconhecer que a
escolha, a decisão de alocar recursos é prerrogativa de quem
detém de fato o poder político. Sendo assim, a evolução e a
forma do quadro jurídico que regula a alocação dos recursos
públicos - definido basicamente nas Constituições -, sempre
estiveram ligadas à questão de quem detém o controle desse
poder político. A peça orçamentária encarregada de
materializar a alocação dos recursos públicos é, portanto,
um documento de significado intrinsecamente político.
Sobre a decisão orçamentária e o arranjo político-
institucional, perguntamo-nos quem deve ser o verdadeiro
detentor do poder da decisão orçamentária. Nesse caso,
tomamos como pressuposto, como dado, a aceitação do modelo
democrático em suas variadas formas. Essa é uma premissa. O
arranjo politico-institucional formal hoje existente, de
república federativa com sistema de governo
presidencialista, é definido pelo reconhecimento dos três
Poderes: o Legislativo, que deve elaborar as leis, o que
está mais ligado à questão da vontade, da escolha; o
Executivo, que, por ser órgão executor, deve ser
instrumentalizado para tal, com a força não mais do que
necessária e suficiente para tal encargo; e o Judiciário.
As idéias e os pressupostos que embasaram tal modelo
remontam a cerca de 200 anos e partiram dos seguintes
fundamentos básicos: todos os homens são livres e iguais, e
o Estado somente se legitima se estiver vinculado à vontade
geral da sociedade.
Então, aceitamos como pressupostos os seguintes fatos: que
o poder originário pertence à sociedade, que manifesta sua
vontade direta ou indiretamente; que a separação dos Poderes
é uma das formas práticas encontradas pela sociedade para
evitar a concentração e o abuso dos poderes delegados; que
os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário são projeções
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ou emanações da verdadeira soberania, cujo verdadeiro
detentor é o povo; que os poderes constituídos têm que ser
vigiados e controlados. Essas são premissas desse modelo
democrático aceito.
Sobre as peculiaridades do Legislativo, pode-se afirmar que
esse Poder, em vista do número de membros q ue o compõem e da
forma permeável estatuida para o seu processo decisório -
que permite regimentalmente o debate, as alterações, as
emendas e os acordos -, é o que melhor pode representar a
vontade da sociedade, pois é o mais capaz de compor
diferentes visões e interesses conflitantes, inclusive de
minorias, O Executivo, por definição, é um órgão
monocrático. Além da finalidade legislativa, cabe também ao
Poder Legislativo a importante tarefa de controle do
Executivo.
No que se refere ao conflito entre os Poderes Executivo e
Legislativo em matéria orçamentária, vimos que o arranjo
institucional da divisão em três Poderes é responsável pelo
fato de as relações entre esses Poderes serem de natureza
conflituosa e competitiva sempre. E é no processo
orçamentário que os sinais dessa disputa são mais
explícitos.
A história nos aponta que o fundamento da criação dos

parlamentos foi a necessidade de controle do uso abusivo dos
impostos pelos antigos monarcas. Decidiu-se então que
qualquer imposto só poderia ser criado ou aumentado com a
autorização do parlamento. Com o passar do tempo, esse
controle do parlamento sobre o Poder Executivo passou a ser
feito também por meio da exigência de uma autorização prévia
das despesas da administração pública, na forma de uma lei
orçamentária.
A experiência brasileira é anterior á Constituição Federal
de 1988. Veremos como as mudanças havidas no processo
político, que ocorreram de forma mais ou menos ciclicas,
repercutiram diretamente no quadro jurídico constitucional
que define as regras do jogo da decisão orçamentária.
Governos autoritários, via de regra, isolaram o Congresso do
debate orçamentário. Comparemos as principais etapas da
evolução da história política brasileira com as disposições
constitucionais sobre a participação do Poder Legislativo no
orçamento. Iniciemos com a Constituição Republicana de 1891,
que representou uma significativa alteração na distribuição
de competências orçamentárias. A elaboração do orçamento
passou a ser função privativa da Câmara dos Deputados.
Na Constituição de 1934, no primeiro período do Governo
Vargas, a competência da iniciativa é atribuída ao
Presidente da República, cabendo ao Legislativo a votação da
proposta, que podia, inclusive, ser emendada.
Durante o Estado Novo, a elaboração e a aprovação do

orçamento, por via de decreto, ficaram concentradas no Poder
Executivo.
Já com a Constituição de 1946, o Legislativo recupera seu

papel na discussão e na aprovação orçamentária. Algumas
críticas se fazem a essa Constituição, especificamente
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quanto à abertura exagerada, que permitiu a possibilidade de
se emendar sem os cancelamentos compensatórios. Em 1959, o
número de emendas chegou a 8.572. Em 1963, a 100 mil. A Lei
nQ 4.320, de 1964, com essa preocupação, estabeleceu várias
restrições á possibilidade de se fazerem emendas no
Legislativo, do tipo:
'Não se admitirão emendas ao projeto de lei do orçamento

que visem a:
a) alterar a dotação solicitada para despesa de custeio,

salvo quando provada, nesse ponto, a inexatidão da proposta;
b) conceder dotação para inicio de obra cujo projeto não

esteja aprovado pelos órgãos competentes;
c) conceder dotação para instalação ou funcionamento de
serviço que não esteja anteriormente criado;
d) conceder dotação superior aos quantitativos fixados em
resolução do Poder Legislativo para concessão de auxílios e
subvençõeS'
A Constituição de 1967, com a Emenda nQ 1, de 1969, por
outro lado, restringiu ao Legislativo a tarefa de
simplesmente homologar o projeto de lei orçamentária. Então
vemos a natureza ciclica do poder político e como isso
interfere nas disposições constitucionais que tratam da
matéria orçamentária.
Chegamos, então, à Constituição de 1988, que trouxe de
volta o regime democrático e uma nova forma de atribuições
no processo orçamentário. O novo quadro jurídico que passou
a regular o processo orçamentário atribuiu claramente ao
Congresso Nacional e ao Poder Legislativo, como um todo, o
papel mais importante. Essa matéria foi considerada de tal
forma fundamental nos debates constituintes que o capitulo
orçamentário na Constituição mereceu um grau de detalhamento
inédito.
Vou citar as principais mudanças, porque elas vão ser
objeto de discussão ao longo do seminário. Entre as
principais mudanças, destacam-se:
a) a devolução ao Legislativo da prerrogativa de fazer
emendas; quer dizer, a sua participação se materializa na
feitura da emenda;
b) a abrangência dos orçamentos. Além do orçamento fiscal,
temos o orçamento da seguridade social e o de investimento
das estatais. O orçamento passa a açambarcar a maior parte
da despesa pública;
c) a criação do plano plurianual. A Constituição anterior
previa o Orçamento Plurianual de Investimentos - OPI -, que
foi substituído pelo plano plurianual, considerado superior;
d) a criação da lei de diretrizes orçamentárias. E um dos
mais importantes componentes no processo orçamentário. Com
relação ao PPAG, que a LDO tem envolvido bastante, é um
instrumento bastante conhecido, que tem atingido bons
resultados;
e) o maior controle e fiscalização das contas pelo
Congresso Nacional. Essa foi uma outra inovação da
Constituição, que também trouxe a necessidade da
regionalização dos gastos.



628

As inovações, que durante o seminário serão detalhadas,
abriram caminho para um maior controle e transparência do
processo pelo Poder Legislativo.
Na prática, porém, isso nem sempre ocorreu. Tanto em nível
federal como nas Assembléias Legislativas Estaduais e nas
Câmaras Municipais em todo o Pais é comum encontrarmos
situações em que o Legislativo local torna-se órgão
meramente homologador da peça orçamentária.
Uma das condições necessárias ao êxito da reforma proposta
pela nova Constituição é o aperfeiçoamento e a capacitação
dos órgãos e das instituições envolvidas no processo
orçamentário (tanto no Poder Executivo como no Legislativo).
Falaremos dessa questão, primeiro, com relação aos
aperfeiçoamentos necessários no processo orçamentário no
Poder Legislativo.
O aperfeiçoamento do processo orçamentário no Poder
Legislativo: em primeiro lugar, é bom salientar que, mesmo
antes da Constituição Federal de 1988, na vigência da
Constituição de 1967, com a Emenda no 1, de 1969, o
Congresso tinha alguma forma de participação nos chamados
adendos ou anexos das dotações globais ou genéricas de
subvenções sociais. Esse tipo de participação só era
possível com um acordo político prévio, por meio do qual o
Poder Executivo aceitava incluir na proposta uma dotação
genérica, com valor elevado, destinada às chamadas
subvenções sociais e que teria uma parte desse valor
detalhado pelo Poder Legislativo.
A Comissão de Orçamento (criada pela Constituição de 1967)
reproduzia internamente mecanismos e atores capazes de
sustentar tal acordo. Essa Comissão de Orçamento sempre
esteve no centro das decisões orçamentárias no Congresso
Nacional
O Congresso não estava preparado para as mudanças. Como o
Congresso está mudando: o afastamento compulsório do
Congresso (e também das 20 Assembléias Estaduais e das 4.800
Câmaras de Vereadores) das grandes decisões orçamentárias e
o tipo de prática comentado anteriormente fizeram com que
ele estivesse pouco preparado quando da introdução do novo
quadro jurídico constitucional, tanto do ponto de vista da
existência de técnicos especialistas como da formação de
parlamentares com uma visão critica sobre tal assunto.
Nos anos imediatamente seguintes á reforma constitucional

estabelecida pela Constituição, verifica-se, internamente na
Comissão Mista de Orçamento, o inicio de uma posição mais
critica com relação á continuidade dos atores, que até então
se dedicavam ao esquema das subvenções e que, permanecendo
na Comissão, passaram a ter uma amplitude de poder muito
maior.
A CPI do Orçamento. Posteriormente, a CPI do Orçamento,
encarregada de verificar as irregularidades no processo
orçamentário, apurou:
- que alguns parlamentares que detinham o controle

decisório na Comissão incluíam, com a anuência do Executivo,
dotações de seu interesse já por ocasião da elaboração da



;fl
proposta. Então, já havia na proposta investimentos
carimbados; que alguns parlamentares, quase todos destacados
pelo acesso privilegiado ao Núcleo de Poder Operacionalizado
por via da Comissão de Orçamento, ao incluírem emendas para
determinadas ações ou obras, posteriormente recebiam
dinheiro dos beneficiários de tais emendas; que algumas
emendas eram inseridas, sem terem sido formalmente
aprovadas, na consolidação da redação final (na época,
realizada na $OF/SEPLÂN); que, sendo o orçamento de caráter
autorizativo, muitas emendas não tinham seus recursos
liberados; e que a liberação de recursos na execução
orçamentária (às vezes contida pelos decretos de
contingenciamento) foi orientada politicamente e
operacionalizada por meio de técnicos do Executivo colocados
em postos-chaves; que, se do lado do Legislativo federal
havia 'anões' que se dedicavam a influências ilícitas no
varejo das emendas, do lado do Executivo, havia "gigantes"
que aproximavam, também de forma ilícita, as grandes obras
públicas das grandes empreiteiras, algumas chegando até a se
constituírem como verdadeiras franqueadoras de obras para
subempreiteiras. Tais investigações, que caberiam à chamada
CPI das Empreiteiras, não foram adiante.
A CPI do Orçamento foi de extrema importância, para apurar
as irregularidades e de determinar uma maior seriedade,
tanto pelo Congresso Nacional como pelo Poder Executivo, no
trato da questão orçamentária. Essa verdadeira comoção
nacional que se viu na época, com ingredientes
cinematográficos, serviu principalmente para uma reflexão
acerca de quais medidas e procedimentos poderiam inibir a
existência de esquemas de poder nutridos pela corrupção-
Pode-se afirmar que, quanto mais aberto, público,

democrático e transparente forem os procedimentos, menor a
probabilidade de se cometerem irregularidades. E, quase
todas as irregularidades passam por um tipo de violação de
normas técnicas e procedimentos, o que somente é possível
com o consentimento ou com algum auxilio técnico. A CPI do
Orçamento recomendou uma maior participação das comissões
permanentes, a maior publicidade do processo, a prioridade
para as emendas coletivas, o acompanhamento e a fiscalização
da execução orçamentária.
A estrutura técnica do Congresso: vimos que,
tradicionalmente. o Congresso sempre recorreu ao Executivo
para obter as informações de que necessita, o que criou uma
dependência de difícil superação.
O conhecimento e o controle da informação orçamentária são
essenciais para o exercício do poder que foi atribuído ao
Congresso. Enquanto o Governo conta com várias centenas de
analistas e técnicos de orçamento, no Congresso, até há
pouco tempo, praticamente não havia qualquer estrutura de
apoio.
A estrutura técnica do Congresso foi reforçada em 1991, com
um concurso público da Câmara dos Deputados, para assessores
especializados em matéria orçamentária e de fiscalização
financeira (20 assessores). Posteriormente, em 1995, o
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Senado Federal também ampliou seu quadro em 10 assessores.
Entre as maiores contribuições das assessorias, destaca-se a
elaboração de notas técnicas, que procuram sempre avaliar a
proposta do Governo do ponto de vista critico. Embora hoje
sejam aceitas com naturalidade, a divulgação da primeira
nota técnica, elaborada pela assessoria da Câmara, em 1991,
alertando para o conteúdo de alguns dispositivos que
constavam no projeto de lei de diretrizes orçamentárias para
1992, teve como conseqüência a demissão do então Diretor da
Assessoria. Um dos papéis fundamentais que as assessorias
desempenham é o de propiciar, por meio do conhecimento e da
informação orçamentária, o exercicio do poder que é
reservado ao Legislativo.
Outro salto de qualidade propiciado pela assessoria técnica

do Congresso Nacional, em 1992, foi o fechamento integral do
orçamento, na forma de redação final, dentro do próprio
Congresso, sem o auxilio do Executivo.
Os avanços mais recentes: Em 1995, uma resolução do
Congresso determina novos aperfeiçoamentos, na forma de
apreciação e votação.

•'a) prioridade às emendas coletivas (reuniões públicas,
atas, emendas de bancada estadual, regional, e de Comissões,
reduzindo as emendas individuais para um número de 20 por
parlamentar;
b) realização de audiências públicas em uma fase anterior à

apreciação das matérias em pauta;
c) fortalecimento do chamado parecer preliminar - um

documento, que antecede o trabalho dos relatores, contém uma
análise da receita, item por item, um quadro comparativo com
a execução no exercicio anterior e no atual, os parâmetros e
os critérios que orientam o cancelamento das dotações e sua
alocação (dotações globais por função, órgão ou área
temática), critérios para atendimento às emendas;
d) obrigação regimental da apresentação de relatórios que
contenham elementos técnicos que permitam o conhecimento
exato das mudanças que estão sendo propostas.'
Até pouco tempo, quem tivesse interesse de apreciar um
relatório no Congresso e saber o que foi feito, não ia
conseguir, porque só eram mostradas as emendas. Não era
apresentado um balanço final do resultado das modificações
do orçamento, da incidência das emendas aprovadas. Então,
regimentalmente, é obrigatório - Que se apresente o novo
orçamento. Quer dizer, existe um orçamento do Executivo, as
incidências e as modificações efetuadas pelas emendas e há a
obrigação regimental de se apresentar, para discussão e
votação, o novo orçamento na forma de um balanço final. Pode
parecer uma coisa simples, mas, durante muitos anos, isso
causou muitos problemas. Muita gente reclamava de não haver
esse tipo de transparência.

e) limitação da possibilidade do Executivo enviar
mensagens modificativas ao orçamento, expediente muito
utilizado para tumultuar a apreciação pelo Congresso; a
necessidade de alteração da proposta do Governo pode ser
perfeitamente viabilizada por meio da bancada governista ou,



posteriormente, mediante créditos adicionais.' Então, como é
que se vai fazer? Suponhamos que o orçamento chegue em 31 de
agosto, e o parecer preliminar seja votado em setembro. Uma
vez votado o parecer preliminar, o Governo Federal não mais
poderá enviar mensagens modificativas.
"f) Restrição ao uso das chamadas emendas de relator."

Emendas de relator são as emendas que o próprio relator
propõe no relatório. Essa também foi uma mudança do
Congresso em 1995.
"g) Possibilidade de continuidade e especialização

parlamentar. "Havia a norma de que o parlamentar não poderia
ficar mais de um ano na Comissão de Orçamento. Isso fazia
com que o parlamentar não se especializasse na matéria.
Agora, não. O parlamentar pode e deve ficar mais tempo,
porque, tratando-se de matéria complexa, o parlamentar leva
anos para ter um conhecimento mais profundo do orçamento.
O que pode ser feito? O Poder Legislativo deve continuar se
aperfeiçoando a fim de poder contar com uma assessoria
qualificada e exclusiva para a área orçamentária (ciclo
ampliado - PPAG/LDO/LOA, seguindo o exemplo das modernas
democracias). Pode-se afirmar que, de modo geral, em matéria
orçamentária, poucos parlamentares têm oportunidade de
conhecer, com profundidade, o conteúdo do que está sendo
votado.
As assessorias devem ter, como principal fonte de
informações, um banco de dados completo dos últimos anos (no
orçamento, nenhuma discussão pode-se dar a partir do vácuo)..
E preciso termos urna série histórica, tanto da receita

Quanto da despesa. E de fundamental importância a avaliação
da receita pelo Legislativo. Já soube que há, em algumas
Assembléias de alguns Estados, a tendência de superestimar.
Houve, anos atrás, no Executivo Federal, a tendência de
subestimar. O fato é que a receita e a despesa têm de estar
corretas, até para se permitir a execução orçamentária. Em
alguns países, como a Alemanha, a estimativa da receita é
tão importante, que, mesmo no Poder Executivo, ela é
realizada por um grupo de trabalho independente, passando
depois pelo Legislativo. Então, é muito importante ter o
Poder Legislativo um banco de dados de informações. Nos
trabalhos de acompanhamento, geralmente se compara o
percentual relativo ao valor liqüidado da despesa com o
valor autorizado, porque a velocidade com que se executam
determinadas des pesas mostra a prioridade de governo. Os
relatórios de acompanhamento são distribuídos. O parlamentar
pode verificar por que é que o Executivo está executando
mais determinado programa, um projeto ou um subprojeto.
"Estudos e notas técnicas devem ser elaborados e

distribuídos entre os parlamentares quando da chegada do
PPAG/LDO/LQA no Poder Legislativo, devendo em seguida serem
organizadas audiências públicas sobre os temas.
E importante verificar na LOO os dispositivos que discorrem
sobre o nível de autorização para o Executivo fazer
remanejamentos por decretos. Há Estados e municípios em que
os limites são tão flexíveis que esvaziam praticamente todo
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o esforço feito no Legislativo. Com a inflação baixa, não há
mais sentido na reivindicação do Executivo por limites muito
amplos Qualquer decreto do Executivo que viole regras da
LDO ou da LOA pode ser anulado por meio de um decreto
legislativo. As prioridades e metas da LDO devem ter
consistência racional de forma a permitir o seu
acompanhamento na LOA (para tanto, deve ser combinada a
informação financeira com a realização física)- As
audiências públicas representam um momento importante para
ouvir as propostas de cada Ministro, no Governo Federal, ou
de cada Secretário, nos Estados e municípios. Os relatores
devem se especializar, tornando-se profundos conhecedores da
área temática. Sabe-se que alguns Estados têm feito
experiências no sentido de realizar audiências públicas
regionais, promovidas por um ou por todos os Poderes, e
incluindo dispositivo na LOO que obriga a inclusão do
resultado das audiências na proposta orçamentária. Temos
também experiência participativa em nível municipal.
(Projeto Senado/Orçamento participação federal - Conselho
Estadual e Regional.)
O orçamento no Poder Executivo: o processo orçamentário no
Poder Executivo, antes da reforma constitucional de 1988,
ficou marcado pelo centralismo e pelo arbítrio com que eram
tomadas as decisões. Esse fato não impediu o desenvolvimento
de técnicas orçamentárias importantes e que, do ponto de
vista político, serviram para operacionalizar o projeto
Político do grupo social dominante.
A técnica orçamentária utilizada hoje no Brasil, pela
União, pelos Estados e pelos municípios, é fruto de uma
longa evolução, com incorporação de elementos componentes de
diversas correntes. A introdução das técnicas do orçamento-
programa na administração pública brasileira teve como
origem o esforço da ONU e da CEPAL na difusão de seus
princípios (um sistema em que a ênfase está nos objetivos e
nas realizações da administração pública)»
A Lei nQ 4.320, de 1964, estabeleceu os fundamentos do
orçamento-programa e as classificações orçamentárias. A
absorção no Brasil das técnicas orçamentárias é, em grande
parte, incompleta em seu conteúdo Uma das condições básicas
para a adoção do orçamento-programa é a definição clara dos
objetivos governamentais por meio de um sistema de
planejamento, bem como a identificação de padrões de medição
das metas ou dos produtos finais O indicador do resultado
deve ser realmente representativo do que a instituição
pretende alcançar.
A responsabilidade pela elaboração do orçamento no Brasil,
em nível federal, esteve tradicionalmente a cargo do
Ministério da Fazenda. Nos últimos anos, tais
responsabilidades têm sido remetidas para o Ministério do
Planejamento por meio da SOF ( que define os tetos e
consolida as propostas dos órgãos setoriais). Esses órgãos
tradicionalmente disputam a prerrogativa de elaborar a
proposta orçamentária.
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Ainda com relação ao Poder Executivo, sobre os
aperfeiçoamentos que poderiam ocorrer, os órgãos setoriais,
via de regra, não participam da definição dos grandes
montantes em nível do ExecutivO Federal. E importante a
profissionalização de recursos humanos, analistas e técnicos
com especialização em planejamento e orçamento.
Do ponto de vista político, precisam ser estabelecidas

condições para uma maior transparência e participação dentro
da burocracia, pois muitas vezes as decisões são muito
centralizadas.
E importante desenvolver alguma forma de aproximação,

durante a elaboração orçamentária, entre representantes de
ambos os Poderes e seus respectivos técnicos (desmistificar
a afirmação de que técnico é técnico, político é político).
Pode-se pensar também em aperfeiçoar as formas de
participação e interação entre os Poderes por meio da
utilização dos Tribunais de Contas. Na Alemanha, por
exemplo, funcionários do Tribunal de Contas participam, em
nível mais técnico, da montagem e da fiscalização da
proposta orçamentária.
Podemos utilizar também o exemplo da Alemanha, onde os

Estados federados, por intermédio de um conselho federal (um
representante para cada Estado), participam da elaboração da
proposta orçamentária junto com o Poder Executivo.
Principais diferenças entre a visão do Executivo e a do

Legislativo: o Executivo e o Legislativo têm objetivos e
interesses diferentes, visualizando o orçamento sob ângulos
e amplitudes diversas, embora a lógica da maximização do
retorno eleitoral, dos benefícios políticos do mandato, seja
comum a ambos. Do lado do Executivo, temos, em nível
federal, uma visão calcada em grandes projetos nacionais,
com alto desembolso financeiro, utilizando em grande parte
recursos externos adicionais (projetos rodoviários e
portuários estruturantes, grandes perímetros de irrigação,
projetos de energia elétrica e nuclear e das Forças Armadas,
SIVAM, etc.). Do ponto de vista do Legislativo, a tendência
é dar prioridade a projetos de interesse estadual ou
municipal. A atividade parlamentar de propor projetos de
nível municipal e local é vista, por um lado, como uma
prática clientelista, mas, por outro, como uma forma de
permitir a participação, no orçamento da União, de
eleitores, associações locais, Prefeitos, etc., o que pode
representar um resultado positivo.
Antes da Constituição de 1988, cabia exclusivamente ao
Executivo tomar as decisões orçamentárias (seus
investimentos giravam em torno de R$10.000.000.000,00
anuais). Estou falando de investimentos, pois é o ponto
principal de interesse, a parte livre, digamos assim, do
orçamento. Ao Legislativo, como vimos, sobravam as
subvenções sociais (cujas cifras representavam cerca de
R$100.000.000,00 por ano). A nova Constituição apõntou a
direção de uma posição mais equilibrada (dos cerca de
R$9.000.000.000,00 destinados para investimentos e propostos
pelo Governo Federal no último orçamento, o Legislativo
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alterou e remanejou cerca de R$3.000000.000,00 - dos quais
cerca de R$700.000.000,00 foram para obras locais e
municipais por via de emendas individuais e o restante, para
obras de interesse estadual e regional). Na execução
orçamentária, os números que refletem interesse do
Legislativo tendem a ser reduzidos ou simplesmente
cancelados.
Tentarei concluir, dizendo que vimos que o arranjo
institucional da divisão em três Poderes (e, talvez, em
quantas partes mais for dividido) é salutar para a
sociedade, uma vez que ele permite a divisão e o controle de
um Poder pelo outro. E que, nesse jogo de forças, os Poderes
sempre competem entre si, uma vez que todo Poder quer se
maximizar. Nesse jogo de forças, o Poder Executivo, no
Brasil, em todas as esferas, pelos instrumentos de barganha
que possui, tem muitas facilidades em forjar e formar
maiorias legislativas, anulando eventuais oposições e o
próprio papel fiscalizador do Legislativo.
Cabe aos técnicos e a todos, diante dos Poderes, ter urna
postura ética e profissional, independente de preferências
partidárias, e tornar-se capaz de colaborar para 9
aperfeiçoamento da forma como esse processo ocorre. E
importante, então, que o Congresso também tenha algum tipo
de contato com os Legislativos estaduais e municipais no
preparo, nos estudos e nas discussões da matéria
orçamentária. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Eber Zoehler Santa Helena
O Sr. Presidente - Neste momento, a Presidência passa a
palavra ao Dr. Eber Zoehler Santa Helena, DD. Coordenador
Técnico da Assessoria da Comissão Mista de Orçamento e
Fiscalização do Congresso Nacional, que será o nosso segundo
expositor e que disporá de até 30 minutos para fazer a sua
explanação. Com a palavra, o Or. Eber.
O Sr. Eber Zoehler Santa Helena - Som dia, Sr. Presidente,

senhores membros da Mesa, inicialmente, congratulo-me com os
organizadores e patrocinadores deste evento e desejo
agradecer a oportunidade de comparecer a esta Casa para
apresentar algumas considerações sobre o tema em discussão.
Cumprimento as autoridades e os ouvintes presentes.
Gostaria de esclarecer que o nosso objetivo, meu e do meu
colega Eugênio, é o de trazer um pouco da nossa experiência,
em termos de assessoramento técnico, no âmbito do Congresso
Nacional. Desejamos, acima de tudo, conhecer as opiniões de
vocês que trabalham e militam na área orçamentária e
financeira no âmbito estadual.
4 questão referente ao aprimoramento dos processos de
alocação dos recursos públicos vem de longa data, como
demonstra o seguinte texto, extraído de artigo publicado por
Rui Barbosa no jornal 'O Imparcial", na edição de 16/2/14,
ao mencionar parecer da Comissão de Finanças da Câmara dos
Deputados:
"O mal das finanças está na despesa, na maneira de a propor

e votar, sem atenção, nem à necessidade, que a legitime, nem
á força dos recursos, que a tornem realizável sem ônus
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pesado e comprometedor; está no modo de a efetuar,
exorbitando dos créditos autorizados, e infringindo regras
elementares de boa administração. Vem de há muito o
problema.'.
Como já esboçado por nosso colega Eugênio, o quadro
jurídico e econômico no qual é planejada e implementada a
aplicação dos recursos públicos pelo Estado brasileiro
apresenta contradições e indefinições graves, em parte
herança de questões nunca resolvidas e em parte conseqüência
de novas exigências e condicionantes.
Com a promulgação da Constituição de 1988, um novo modelo
constitucional-orçamentário foi incorporado ao ordenamento
jurídico pátrio. Mesmo que não possamos mais considerá-lo
novo, visto já terem decorridos mais de sete anos desde seu
ingresso no mundo jurídico, o modelo constitucional-
orçamentário, por conter um plexo de normas e hierarquias
Que fogem totalmente ao padrão constitucional anterior,
ainda gera perplexidades e controvérsias. Nossa intenção
aqui não é a de dirimir tais conflitos hermenêuticos, mas de
colaborar, na medida do possível, instigando a discussão do
significado desse subsistema normativo, fazendo-o
instrumento na satisfação das reais necessidades da
sociedade brasileira, tão carente de possibilidades e meios
para alcançar o almejado desenvolvimento pleno de suas
forças produtivas.
A atividade financeira do Estado, parcela da atividade
administrativa, decorre do exercício do poder financeiro, o
qual emana da soberania estatal, compreendida aqui em toda a
extensão da palavra, ou seja, propriedade que tem um Estado
de ser uma ordem suprema que não deve a sua validade a
nenhuma outra ordem superior. Tal poder encontra seus
limites na conformação constitucional, sob o império da lei.
O fenômeno financeiro se caracteriza por representar o meio

ou instrumento de realização dos objetivos que são próprios
dos entes estatais, objetivos esses que se resumem na
organização, na preservação e no aperfeiçoamento da vida
humana em sociedade, diferentemente da atividade financeira
dos particulares, para os quais a riqueza se constitui num
fim em si mesma.
Vivemos hoje momento singular, depois de décadas de
inflação descontrolada. Temos em 1996 o primeiro orçamento
elaborado com a economia brasileira estabilizada Tal fato
aumenta mais ainda a importância do conhecimento profundo do
modelo orçamentário concebido em 1988.
Os orçamentos em situação de economia estável devem,
presumivelmente, ser realistas, no sentido de que receitas e
despesas neles expressas poderão ser realizados nos
montantes fixados. Além disso, sendo a inflação pequena,
contrariamente aos anos anteriores, o orçamento estabelece
de forma praticamente definitiva a destinação dos recursos
orçamentários no exercício financeiro, cujo risco de ser
alterado em virtude de excessos de arrecadação é residual.
A queda da inflação valoriza enormemente a intervenção do
Poder Legislativo. Distorções aconteciam em épocas de
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inflação alta, quando, como procedimento exclusivo para
levar em conta o movimento dos preços, atualizavam-se
receitas e despesas no projeto de lei orçamentária uma só
vez, pela média (sempre subestimada) da inflação esperada
para o exercido seguinte. Assim sendo, a lei orçamentária
consignava valores de despesas que não guardavam relação com
a capacidade de arrecadação do Estado e rapidamente perdiam
significado.
Esse é o caso que temos exposto pelo Governador do Estado
de Minas Gerais, em que classifica a dificuldade existente
hoje de gestão do caixa. Em tempos passados havia sempre
excesso de receita e podia-se incorporar o excesso de
arrecadação. Não havia preocupação em torno do quanto seria
a receita.
Hoje essa questão é vital, e o verdadeiro gargalo, em
ternos do planejamento da despesa, é saber aquilatar a
quanto irá a receita.
Tal procedimento ampliava a possibilidade de o Poder
Executivo alterar a estrutura de prioridades governamentais
aprovada pelo Poder Legislativo, por conta das variações de
preço, pois podia: antecipar a execução de certos gastos
consignados na lei a preços médios do exercício; adiar a
execução de outros cujos valores se depreciavam em termos
reais; esterilizar recursos; ou reforçar itens selecionados
da programação, mediante créditos adicionais amparados por
excessos de arrecadação.
No Congresso Nacional vivenciamos períodos em que 1/3 do

orçamento foi aprovado e executado por conta de créditos
adicionais. Então, vivia-se um orçamento de créditos
adicionais e não o orçamento que tinha sido aprovado. O
crédito adicional é um universo fechado.
O crédito adicional, quando cai numa Assembléia Legislativa

ou num Congresso, pelo menos em nível federal, não pode ser
alterado em termos de institucional. Na institucional
programática muita coisa pode ser alterada. Sendo assim, é
muito interessante o Poder Executivo enviar recursos
resultantes desse excesso de arrecadação por via de crédito
adicional, porque não há uma discussão, em nível global,
quanto à alocação daqueles recursos.
A função da lei orçamentária é disciplinar a atividade
financeira do gasto público da administração estatal,
complementando e integrando a base legal que a administração
encontra no ordenamento jurídico existente.
Mais uma vez, tomamos emprestadas as palavras de Rui
Barbosa, que, em artigo intitulado "As Ruínas da
Constituição", assim se referiu ao papel desempenhado pelo
orçamento na afirmação dos parlamentos perante o Poder
Executivo:
"A atribuição, a cujo respeito os desertores da República
constitucional se exprimem com todo esse desdém,
menoscabando-a como balda inteiramente de influência no
outro ramo de governo, posto não tenha, no regimento
americano, a mesma extensão que no parlamentar, é, ainda
assim, um poder vital, um dos poderes máximos do Congresso.
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Esse poder, o 'power of the purse", o poder do orçamento,
sempre se considerou, nos países livres, como a cidadela da
supremacia parlamentar.
A relevância do fenômeno financeiro estatal foi claramente
reconhecida pelo constituinte de 1988. Pela primeira vez em
nossa história constitucional, o orçamento mereceu figurar
em um titulo da Constituição Federal: "Titulo IV - Da
Tributação e do Orçamento".
Até 1988 sã se tinham capítulos relacionados á tributação.

Só se pensava na receita. A primeira vez que o constituinte
foi pensar se a aplicação tinha alguma relevância e
significado foi em 1988. Levamos ai mais de 100 anos para
entender a relevância da despesa e não só da receita.
As regras insertas na Constituição relativas á matéria
orçamentária, dispostas na Seção II, "Dos Orçamentos",
constituem um subsistema normativo com tal gama de
peculiaridades que levaram o constituinte a prever
expressamente, no 7g do art. 166, ao tratar da apreciação
da proposta orçamentária: "Aplicam-se aos projetos
mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto
nesta seção, as demais normas relativas ao processo
legislativo".
Temos dois processos na Constituição, um é o processo
legislativo ordinário, e o outro é o processo legislativo e
jurídico normativo orçamentário. Isso é totalmente singular
no universo da Constituição.
Tal subsistema jurídico peculiariza-se pela periodicidade
do processo orçamentário, que, ao contrário de outros
subsistemas, a exemplo do penal, civil, comercial ou
tributário, renova-se a cada período, podendo ser anual,
caso da lei orçamentária e da lei de diretrizes
orçamentárias, ou quadrienal, caso do plano plurianual.
O denominado ciclo orçamentário não se restringe ao
tradicional ciclo de produção legislativa consistente na
preparação e na apresentação da proposta orçamentária pelo
Poder Executivo, sua deliberação e aprovação pelo Poder
Legislativo, e final sanção, promulgação e publicação, mas
tem seu reflexo na execução orçamentária chegando até a
prestação de contas do gestor.
A Lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual constituem um
conjunto orgânico, hierarquizado e articulado no tempo,
tendo como principio básico o planejamento e a coordenação
da ação de governo, "ex vi' do art. 166 da Constituição. Tal
conjunto ainda está por ser completado com a edição da lei
complementar prevista no art. 165, 90, da Constituição
Federal
Procede a fase própria da lei orçamentária a etapa relativa
ao plano plurianual-PPAG e á Lei de Diretrizes
Orçamentárias-LDO. A discussão e a votação do PPAG, por sua
vez, deve anteceder à LDD, tanto por força de dispositivo
constitucional quanto pela própria lógica e oportunidade. A
introdução desses mecanismos na Constituição de 1988 teve
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como objetivo dar maior transparência e racionalidade aos
gastos públicos.
A aprovação do PPAG apresenta-se como pressuposto
necessário à validade dos investimentos insertos na lei
orçamentária e cuja execução ultrapasse um exercicio
financeiro, incidindo o gestor público no crime de
responsabilidade pela sua não observância, nos estritos
termos do 6 lQ do art 167 da Carta politica. O art. 165.
7, da Constituição Federal, determina a fiel
compatibilidade da lei orçamentária, nas esferas fiscal e de
investimento das estatais, com o Plano Plurianual. Já o- 3Q
do art. 166 estabelece a necessária compatibilidade das
emendas apresentadas pelos parlamentares com o PPAC e com a
LDO, que como o próprio nome indica, tem o papel de
orientadora na elaboração da lei orçamentária, como
estabelecido no # 2Q do art. 165.
Nos termos do art. 165, § 2Q, da Constituição, a Lei de
Diretrizes Orçamentárias deve compreender as metas e
prioridades da administração pública federal, em consonância
com o Plano Plurianual - PPAG, incluindo as despesas de
capital para o exercicio financeiro subseqüente; deve
orientar a elaboração da lei orçamentária anual; deve dispor
sobre as alterações na legislação tributária e sobre a
politica de aplicação das agências financeiras oficiais de
fomento.
O modelo acima descrito aparenta racionalidade e coerência.
Entretanto, a partir do momento em que começou a ser
colocado em prática, foram sendo identificadas várias
lacunas e contradições em termos de prazos, procedimentos e
conteúdos.
A seguir discorreremos sobre algumas dessas questões ainda

não de todo resolvidas.
A ausência da lei complementar prevista no art. 165, § g,
da Constituição, a qual regulará a feitura das leis que
compõem o ciclo orçamentário, ou seja, o plano plurianual,
as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais, suas
vigências e prazos, além de exercicio e da gestão financeira
e patrimonial da administração pública, gera lacunas de
dificil superação, propiciando por vezes a adoção de medidas
oportunisticas e momentâneas.
Já se passaram quase oito anos desde que a nova Carta foi
promulgada, e a citada lei não foi editada. A iniciativa
nesse campo, bem como na área tributária, é comum aos
Poderes Executivo e Legislativo, não havendo razão para que
o Congresso continue a reboque do Executivo. Aliás, houve
propostas nessa direção, embora algumas tenham sido
arquivadas. Nós mesmos participamos, hoje, de grupo de
trabalho voltado para a elaboração de anteprojeto.
Hoje, temos um grupo de trabalho constituido por técnicos
do Senado Federal e da Câmara dos Deputados exatamente
objetivando a elaboração de um anteprojeto que será
apresentado pela Comissão de Finanças da Câmara dos
Deputados e pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso
Nacional- Existem, ainda, mais dois projetos em tramitação



639
 1

no Congresso Nacional e outro do Ministro do Planejamento, o
famoso 222, que foi arquivado. Para o estudo a que estamos
procedendo com relação à lei complementar, utilizamos vários
anteprojetos, que foram elaborados pela ABOP, pela
Secretaria do Tesouro Nacional, pela ABOP do Rio Grande do
Sul, pela ABOP Nacional utilizamos, também, os projetos e
anteprojetos que já foram elaborados ou que se encontram em
tramitação no Congresso Nacional. No caso de Minas Gerais,
poderiam surgir iniciativas para elaboração ?da lei
complementar que tanto esperamos. Agora, muitas pessoas
pensam: será que essa lei complementar já deveria ter sido
editada, ou será que ela deve esperar mais tempo?
"Grande parte dos problemas e das dúvidas que surgem na

elaboração e na execução orçamentária poderiam vir a ser
sanados pela nova lei. Ela poderia esclarecer o alcance dos
instrumentos, facilitar sua aplicação e coibir desvios que
aqui e ali se verificam por parte dos atores do processo
orçamentário. A ausência da lei complementar redunda na
inexistência de uma padronização e hierarquização rígida dos
diversos instrumentos que autorizam o gasto público; na
indefinição dos objetivos, das diretrizes, das metas e das
prioridades no PPAG e nas LDOs e de seus conceitos; na não-
atualização das classificações das despesas, em especial a
funcional-programática; na inexistência de prazos adequados
para o processo orçamentário; na ausência de unidade dos
orçamentos e dos balanços dos três níveis de governo; e na
indefinição das condições para a Instituição e funcionamento
de fundos;"
Pudemos ver que a LDD teve um papel muito importante, pois
foi o campo de experiência para a futura lei complementar. A
nova Lei nQ 4.320 deve muito á Lei de Diretrizes
Orçamentárias, que propiciou uma evolução, a cada ano, de
conceitos, de instrumentos, que, necessariamente, serão
incluídos na lei complementar.
Compatibilidade PPAG X LOD: inúmeras questões de
relacionamento PPAG e LOO continuam não resolvidas.
A titulo de exemplo citemos o art. 35, 2Q, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, que fixa
provisoriamente os prazos para apresentação dos projetos de
lei relativos ao PPAG e à LDO - até a edição da lei
complementar supracitada - e provoca a ausência de PPAG para
orientar a LDO do primeiro ano de governo. Tal distúrbio é
causado pela falta de sincronia existente no art. 35, f 2,
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias- O
projeto da LDO deve ser encaminhado pelo Executivo ao
Congresso Nacional até 15 de abril. Entretanto, o mesmo
dispositivo firma a data limite para o projeto de PPAG em 31
de agosto, portanto, quatro meses e meio após a apresentação
do projeto de LDO a ele vinculada. Tal impropriedade foi
utilizada no ano passado pelo Poder Executivo Federal para
justificar a ausência de prioridades e metas na LDO para
1996- Tal deficiência, em termos de prioridades e metas para
o exercício de 1996, acabou por não ser suprida da forma
prevista na LDO para 1996, visto que, embora constante na
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proposta do Poder Executivo para o PPAG para o exercício de
1996/1999, o texto da lei, em seu art. 2Q, dispõe serem as
prioridades e suas metas para o primeiro exercício do
quadriênio 1996-1999 aquelas previstas na lei orçamentária
anual para 1996. Dessa forma, deu-se uma total inversão do
modelo constitucional. As prioridades e metas para o
exercício de 1996 acabaram por ser definidas na própria lei
orçamentária.
O projeto da LDO para 1997 tenta sanar essa grave
deficiência da LDO anterior, identificando as estratégias
básicas da administração pública federal, as diretrizes das
ações, seus objetivos gerais, as prioridades, os objetivos
específicos e as metas.
Aqui, mais uma vez, o modelo tem de ser construido pari
passu com a elaboração legislativa. Quando da apreciação do
projeto de PPAG para o período 1996/1999, deu-se intensa
discussão em torno do conteúdo desse plano. O entendimento
defendido pelo assessoramento técnico do Congresso foi de
que o projeto enviado pelo Executivo, sem indicação das
fontes de financiamento das ações, muitas vezes
excessivamente detalhadas e em outras por demais agregadas,
bem como a falta de vinculação das categorias de programação
do plano com a funcional-programática orçamentária
dificultariam sobremaneira a apreciação da proposta do PPAG.
"Ora, um plano sem fonte de financiamento e um plano
desligado de qualquer linguagem orçamentária pouco pode
acrescentar ao processo orçamentário", o que, de fato,
ocorreu, exigiu alterações significativas no projeto do
Executivo e, mesmo assim, resultou em um plano plurianual
que muito deixa a desejar.
Compatibilidade entre LDO e LOA: agora, o projeto de LDO
para 1997, ao tentar mostrar compatibilidade com o PPAG,
apesar de reconhecer a necessidade de aproximação das
linguagens do PPAG e da LOA, inova ao estabelecer suas metas
como limites á LDO para 1997. Reincide o projeto de LDO em
não demonstrar os recursos necessários para se atingirem
tais netas. A fixação prévia de metas para a LOA já na LDO
atrai a questão do papel a ser desempenhado pela LDO no
processo de elaboração orçamentária. A fixação de
quantitativos físicos detalhados na LDO pressupõe a
definição prévia dos recursos disponíveis e do elenco de
prioridades. Fazer da LDO um pré-orçamento, com a discussão
dos grandes agregados de des pesa, pareceu ser a idéia do
constituinte de 1988; difícil será concretizá-la.
A ausência da Lei Orçamentária: não sei se Minas tem esta
deficiência, mas o Congresso, muitas vezes, com o apoio do
Executivo, adentra o exercício financeiro como se a LOA
fosse despicienda. Ainda no tocante a prazos
constitucionais, há o vácuo administrativo decorrente da
ausência de aprovação da lei de meios até o inicio do
exercício financeiro e a ausência de solução constitucional
para tal hiato. Na esfera federal, impôs-se a saída do
instituto de execução excepcional ou provisória do
orçamento, na hipótese do não-envio do projeto de lei



orçamentária anual á sanção até 31/12196, conforme determina
o art. 35, 2g, III, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
As LDQ5 vêm autorizando a execução do orçamento, como

existente na proposta, até sua formal aprovação, a titulo de
anteciDação dos créditos orçamentários, só excluindo da
programação os subprojetos ou as subatividades que não
estejam em execução no exercício anterior. A execução mensal
limita-se a 1/12 da dotação, mas excepciona-se um rol das
despesas sem limites, a exemplo daquelas com pessoal e
encargos sociais, pagamento de benefícios previdenciãrios a
cargo do INSS, serviço da divida e despesas correntes no
âmbito do Sistema único de Saúde - SUS - e outras. Ponto de
divergência está no elenco dessas despesas "privilegiadas".
Como em um movimento de sístole e diástole, aumenta-se ou
reduz-se o rol ao longo dos anos, o que tem, inclusive,
provocado, inúmeras vezes, uso indevido da edição de medidas
provisórias para aumentar a lista.
Solução legal cuja constitucionalidade é de difícil defesa,
o rol excessivo de possibilidades para a execução
excepcional e antecipada acarreta na realização quase que
integral da despesa na forma como proposta pelo Poder
Executivo, e não, como aprovada pelo Congresso Nacional,
resultando em uma execução sem autorização prévia, em
conflito com o principio da legalidade da despesa pública.
Contingências de ordem material, por vezes, impedem a
aprovação oportuna da lei de meios, e medidas conjunturais
como a execução antecipada do orçamento devem ter sua
abrangência restrita á manutenção das atividades
imprescindíveis da administração de modo a não paralisar os
serviços públicos, sob pena de termos uma aprovação tácita
do orçamento por decurso de prazo.
Execução autorizativa ou obrigatória: outra questão ainda
não suficientemente resolvida diz respeito á eficácia
jurídica da lei orçamentária no tocante a seu caráter
autorizativo ou mandatório na realização dos gastos. O
caráter autorizativo limita a eficácia das disposições
contidas na lei orçamentária, como ocorre com outras leis
também autorizativas, pois não há garantia de que a
programação de gastos aprovada pelo Poder Legislativo e
sancionada pelo Executivo, ainda que sem oposição de vetos,
seja implementada. Tal sistema tem o condão de estabelecer o
máximo, e não, o mínimo a ser observado.
No Estado moderno, em que parcela considerável da riqueza
nacional se encontra enfeixada pelo Estado, a realização dos
dispêndios por este agente "sui generis' tem efeitos que não
podem ser desconsiderados pelo ordenamento jurídico. A
alocação ideal dos recursos, objetivo maior do planejamento
e do orçamento expressos na lei orçamentária, deve sujeitar-
se ao controle da sociedade, inserindo-se na questão do grau
de discricionariedade dos órgãos legislativos e da
administração. Ainda que, em grande parte, possam as
políticas públicas de gastos ter caráter de ato político,
sujeitam-se aos princípios constitucionais regedores da



642

administração como um todo, a exemplo da legalidade,
publicidade, impessoalidade e moralidade.
Para se saber até onde vai o grau de discricionariedade da

administração na realização da des pesa, há de se verificarem
as várias naturezas que conformam os créditos orçamentários
e os efeitos que a inclusão de tal e qual crédito acarreta
para o particular e para a sociedade como um todo.
Entro em digressões acerca das despesas fixas e das

variáveis, que vocês muito bem conhecem. Inclusive, nem tudo
que é novo é bom, O passado orçamentário foi muito melhor. A
Constituição de 1946 distinguiu a despesa fixa da variável.
A história orçamentária brasileira dizia que as despesas
fixas não precisavam ser renovadas ano a ano, e este é, até
hoje, o modelo utilizado na Europa. Há questões que, se
voltarmos ao passado, veremos que podem servir-nos de
exemplo. Essa questão do que é fixo e do que é variável -
nesse ponto, os Poderes Legislativos interferem, emendam -,
na realidade, está sujeita á discricionariedade do Poder
Executivo, apesar de a intervenção ser pequena por parte do
Legislativo. E, para se ter uma idéia, no orçamento de 1996,
somente 2,7% das dotações estavam livres de alguma
vinculação ou restrição de origem constitucional ou legal.
Os parlamentares só interferiram em 2,4% do orçamento, que,
mesmo assim, não são executados.
Então, essa questão da execução autorizativa ou mandatõria

é polêmica, e tenho certeza de que, em todos os Estados, ela
é foco de atrito entre o Legislativo e o Executivo.
Já foram tentadas várias soluções; por exemplo, em várias
LDOs, os congressistas colocaram dispositivos que
determinaram a execução homogénea por subprograma, com
variação de até 30%. Despesas com pessoal, serviços da
divida e outras mais eram retiradas desse critério, e o
Executivo, reiteradamente, vetava tais dispositivos. Então,
realmente, não há, em nível federal, vontade expressa, por
parte do Executivo, de executar o orçamento na forma como
foi aprovado pelo Legislativo. Pelo menos, nós, que somos
assessores do Congresso Nacional, sentimos isso. Quem está
do lado do Executivo deve ter outra visão.
Limites à apreciação parlamentar das propostas

orçamentárias: sobre esse assunto, também, fazemos várias
observações, quanto a limitações da Constituição e de outras
que foram sendo agregadas no decorrer do processo
orçamentário após 1988, como questões relativas à proibição
de cancelamento. Temos a impossibilidade de alteração de
juros, que redunda na impossibilidade de o próprio Congresso
Nacional alterar essa política económica que privilegia o
serviço da divida. Obviamente, como os recursos estão
extremamente escassos, não considera, como deveria, os
investimentos públicos.
Temos, também, as questões relativas à própria receita, a
reestimativa da própria receita pelo Poder Legislativo, que
é um ponto crucial . Quando este Poder o faz
fundarnentadamente, com todos os documentos técnicos
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necessários, simplesmente, é vetado, como o foi há duas
semanas.
Ainda temos outras considerações, como o limite de gasto e
a participação dos Poderes na elaboração e apreciação da lei
orçamentária. Pelo que me disseram, aqui, em Minas, na LDQ,
chegaram a um consenso. Em nível federal, já houve várias
injunções junto ao Supremo Tribunal Federal, por parte do
Ministério Público Federal, quanto à questão da elaboração,
apreciação e aprovação da lei orçamentária anual federal. A
Constituição diz que o Poder Judiciário também participa da
aprovação da lei orçamentária. E claro que, no arcabouço
jurídico constitucional brasileiro, não temos como resolver
essa questão. Até hoje, o Judiciário aceitou a prática de se
encontrarem acordos entre as partes. Mas ainda resta essa
questão. Ela ainda não foi resolvida e é motivo de tensão
i nterpoderes.
Vamos dar dois exemplos de aprimoramento do processo

orçamentário. Apresentaremos, para encerrar, dois mecanismos
institucionais desenvolvidos nos últimos anos, os quais,
entendemos, servem para aprimorar o processo de apreciação
das leis orçamentárias. Em primeiro lugar, teríamos a
participação dos órgãos auxiliares de controle externo na
apreciação da lei orçamentária. E uma questão sobremaneira
importante, motivo de debate durante a apreciação da
proposta orçamentária para 1996. Relaciona-se com a
inclusão, na lei orçamentária, de obras consideradas
irregulares pelo Tribunal de Contas da União. Tais obras
foram examinadas, caso a caso, nas fases das relatorias
setoriais e geral, inclusive, e algumas foram excluídas do
projeto, ou emendas a elas não foram aprovadas. Esse
processo inovador demonstrou a importância da participação
dos órgãos auxiliares de controle externo na elaboração e
apreciação da peça orçamentária. Tal procedimento encontra
semelhança em outros países, como a Alemanha, onde,
inclusive, há participação formal do Tribunal de Contas na
elaboração orçamentária, O Tribunal de Contas da Alemanha
vai ao Poder Executivo e participa da elaboração
orçamentária. E um modo bem mais orgânico do que se pegar
depois uma peça já elaborada e tentar remendá-la. Tal modelo
aperfeiçoa e dá efetividade á peça orçamentária como
instrumento de controle da gestão financeira do Estado, tão
precioso à doutrina, mas tão distante hoje da realidade.
Com relação á adequação orçamentária e financeira de
projetos de lei, as últimas LOOs têm trazido dispositivo que
sujeita a aprovação de concessão ou ampliação de incentivo,
isenção ou beneficio de natureza tributária ou financeira à
indicação de estimativa da renúncia de receita e às
despesas, em idêntico valor ao daquelas que serão anuladas.
Tal preceito legal, aliado a disposições do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, que submetem todas as
proposições que concedam tais incentivos ou aumentem a
despesa diretamente ao exame de adequação orçamentário-
financeira pela Comissão de Finanças e Tributação, com
caráter terminativo, tem servido como valioso instrumento de
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controle dos denominados "gastos tributários", gerados pelas
renúncias tributárias ou financeiras. O parecer da adequação
orçamentária e financeira tem muito ainda a ser melhorado,
mas já vem criando certa cultura no meio parlamentar de
apreciar projetos perdulários com olhos mais criteriosos.
Pretende-se que tal mecanismo venha a ser obrigatório também
para o Poder Executivo. Muito obrigado

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência agradece ao Deputado João Leite, "o arqueiro

de Deus', por ter substituído o Deputado Miguel Martini, até
sua chegada, coma coordenador dos debates e comunica aos
presentes que este Fórum Técnico Orçamento e Políticas
Públicas está sendo transmitido ao vivo pelo nosso Canal
TVL, Canal 40, a cabo.

Designação do Coordenador dos Debates
O Sr. Presidente - Neste momento, a Presidência passa a
palavra ao coordenador deste debate, Deputado Miguel
Martini

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Coordenador (Deputado Miguel Martini) - Esta
coordenadoria informa que, a partir deste momento, poderão
ser formuladas questões por escrito ou oralmente. Por
escrito, serão dirigidas à assessoria de Plenário.
Oralmente, os interessados poderão usar os microfones ou a
tribuna. Pedimos que todos se identifiquem, dizendo de que
órgão fazem parte. Os que tiverem 75% de presença receberão
um certificado. Para isso, pedimos que os presentes dêem o
nome na recepção, para que possam ser confeccionados os
diplomas. Quem usar da palavra disporá de 3 minutos. Dessa
forma, permitiremos que um maior número de pessoas
participem.

Debates
O Sr. Coordenador - Temos já algumas perguntas. Temos duas
semelhantes dirigidas ao Sr. Eugênio. O nome da pessoa é
Salazar Rodrigues Júnior. A pergunta é a seguinte: Como é o
relacionamento do corpo técnico do Congresso com a área
técnica do Governo, no que tange aos aspectos da estimativa
da receita e a fixação da despesa que irá compor o projeto
de lei do orçamento? Há uma discussão técnica antes da
tramitação do projeto no Congresso? A segunda pergunta é:
Coma tem sido o processo de aproximação entre os técnicos do
Executivo e do Legislativo, quando da formulação do
orçamento da União?
O Sr. Presidente Uma pergunta dirige-se ao Sr. Eugênio, e
a outra, ao Sr. Eber. Com a palavra, primeiramente, o Sr.
Eugênio.
O Sr. Eugênio Greggianin - A preocupação é com a receita. A

sua estimativa é feita pela Secretaria da Receita Federal e
enviada ao órgão do orçamento, o SOF, e, posteriormente, ao
Congresso. No Congresso, infelizmente, não existe esse tipo
de aproximação. Deveria existir, pois os próprios órgãos do
Executivo se queixam de que a Receita Federal não divulga a
metodologia adotada, enfim, não dá informações sobre a
evolução da receita.
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Referimo-nos, em nossa exposição, ao que é feito na

Alemanha. Essa questão é levada tão a sério que o grupo que
faz a estimativa da receita é composto de entidades
independentes no próprio Executivo.
Chegada a proposta orçamentária no Congresso, em 31 de
agosto, imediatamente, com base na série histórica,
começamos a conferir o imposto de renda - pessoa física e
pessoa jurídica -, item por item, porque isso deve constar
no parecer preliminar da Receita.
Este ano, na Receita, foram feitas modificações na emissão

de títulos de TDA, que estava subestimado. O Governo estava
prevendo 400 milhões de emissões de titulos, e isso foi
reestimado em 800 milhões.
Na SUFRAMA, foi feita uma estimativa, uma vez que, após o

envio do orçamento ao Congresso, houve uma elevação da taxa
naquela Superintendência, que representava 60 milhões. A
correção foi feita. No Fundo Cacaueiro, faltava também uma
receita e se fez a reestimativa.
Essas reestimativas são mínimas em relação ás que eram

feitas nos anos anteriores-
0 que se verificou é que o Congresso poderia ter diminuído
a receita, que estava superestimada e que escondia um
déficit no equilíbrio fiscal, que hoje se está verificando.
Posteriormente, na sanção, o Governo Federal vetou todas as
iniciativas de reavaliação de receita do Congresso Nacional,
ao que se argumentou que o objetivo daquele ato era corrigir
erro-omissão. De fato, a reavaliação das três receitas foi
para corrigir erros-omissão. Entretanto, a SOF argumentou
que o Congresso não poderia fazer a reavaliação da receita,
mesmo que ela esteja errada, e está colocado, na LDO, um
dispositivo que diz que mesmo estando errada a receita, ela
deve ser acertada no crédito adicional. Poder-se-ia ate
aumentar a receita, mas não se poderiam apropriar emendas
para ela. A briga está exatamente ai. Se houver um erro, o
Executivo julga que o Congresso não pode apropriar despesas.
A leitura da concepção é clara para nós, no sentido de que,
havendo erro-omissão, o Congresso pode e deve corrigi-lo.
Como eu estava dizendo, o Governo vetou as iniciativas do
TDA e da SUFRAMA e, imediatamente, por via de medida
provisória, abriu um crédito extraordinário para cobrir os
TDA5.
Quanto á pergunta sobre o processo de aproximação entre os
técnicos do Legislativo e do Executivo, quase toda semana
conversamos com o pessoal da SDF e trocamos idéias. Isso
ajuda a resolver as questões técnicas, mas aquela questão de
interesse de Poderes, de interesses conflituosos, isso
sempre vai haver, uma vez que cada um dos Poderes procura
abrir seu espaço. Isso é salutar, e o processo de
aproximação existe.
O Sr. Eber Zoeflier Santa Helena - Gostaria de acrescentar á
colocação do Eugênio que não há um fórum formal para essa
aproximação. O que há são os contatos, que têm sido mais
freqüentes nos últimos tempos. Na verdade, não há um
mecanismo institucional de inter-relacionamento entre os
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Poderes Executivo e Legislativo. E isso não apenas em nível
técnico, mas também em nível político. Na realidade, existe
um contato informal entre o relator e os agentes do
Executivo; acontece, inclusive, de os próprios ministros
procurarem o relator; mas fórum, propriamente, não existe.
A Resolução flQ 2 inovou, no ano passado, criando as
audiências públicas, porque não havia possibilidade de os
outros Poderes falarem de seus anseios.
E incrível, mas freqüente: depois de ter sido encaminhada a
proposta, o próprio Executivo, a própria Secretaria do
Tesouro Nacional envia emendas de realocação de recursos.
O Sr. Eugênio Greggianin - Há, pois, necessidade de um
instrumento formal para o inter-relacionamento durante o
processo de apreciação da proposta orçamentária. No dia 31
de agosto, o mundo não acabará. As necessidades do Executivo
continuarão existindo, bem como as dos demais Poderes. O
mundo continua a girar. Há necessidade de ser aprimorada
essa forma de troca de idéias e, sobretudo, de una
apresentação coletiva, entre Poderes, da proposta
orçamentária- Muitas vezes, a conduta é a de dizer: 'Isso
foi o que eu fiz; agora, passo para você e depois vejo os
desatinos que você fez". Não é assim que os Poderes devem-se
relacionar, porque o interesse público deve superar todas as
questões menores.
0 Sr. Coordenador - Pergunta da SEPLAN, dirigida ao Sr
Eber Zoehler; 'Como o senhor avalia a atuação do Tribunal de
Contas no acompanhamento do processo orçamentário? Como
poderíamos abrir espaço e garantir, efetivamente, a
participação desse órgão?". Com a palavra, o Sr. Eber, para
responder á pergunta formulada.
O Sr. Eber Zoebler Santa Helena - Sou egresso do Tribunal
de Contas da União. Sei como as coisas se passam lá e também
como acontecem no Congresso Nacional- O Tribunal de Contas
da união, ao longo dos anos, manteve-se sempre á parte no
processo orçamentário- Na realidade, o comportamento que
adotavam era o de ir até á unidade e verificar se estava
tudo correto, se o dispêndio tinha sido regularmente
realizado. Contudo, aquele órgão não tinha uma política de
profilaxia, uma política preventiva, que possibilitasse
identificar, na própria lei orçamentária, os equívocos
detectados durante a análise da prestação de contas, momento
em que se realiza a fiscalização propriamente dita.
Como já se falou neste encontro, a última apresentação do
projeto para 1996 apresentou algumas inovações. Houve a
alocação de dois técnicos do Tribunal de Contas da União,
que acompanharam, diuturnamente, a apreciação da lei no
Congresso Nacional. O TCu fez vários informes técnicos
relativos á proposta que estava sendo elaborada. A
participação do órgão auxiliar - o Tribunal de Contas - é
necessária e deve ser efetivada, eliminando a postura de
permanecer como uma corte de contas discreta, distante, sem
participação e sem assessorar as decisões Para isso, tem de
haver maior entrelaçamento das ações do TCu. Esse processo
está-se iniciando.
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Sabemos, muito bem, que as prestações de contas são meras
peças de ficção, que, em âmbito federal, nunca redundaram em
nenhuma decisão de condenação. Isso, no caso de prestação de
contas do Presidente da República. Geralmente os carteiros é
que são condenados.
O Sr Coordenador - Pergunta para o Sr. Eugênio Greggianin,

da SEPLAN; 'Como vem sendo construido o banco de dados, com
informação de receitas e despesas, dentro do Congresso? Como
ele está sendo utilizado pela equipe de assessoria técnica.
SIAP, etc.?". Com a palavra, o Sr. Eugênio Greggianin.
O Sr. Eugênio Greggianin - Esse banco de dados, como vimos,

é de fundamental importância, uma vez que qualquer discussão
sobre o orçamento tem de se basear no histórico, naquilo que
existe e no que está sendo feito.
Os dados da receita são obtidos na Receita Federal e em
planilhas e dados- De posse desse material, fazemos
projeções, que agora estão mais fáceis, por causa da
estabilidade da moeda. Isso dá para ser feito diretamente em
uma planilha, porque a quantidade de itens não é muito
grande - imposto de renda de pessoa física e jurídica -,
ocupando uma ou duas páginas apenas.
Já a despesa contém uma grande quantidade de informações.
No principio, tínhamos muita fé no terminal do SIAP Sempre
se falava em senha do STAP, curso do SIAP, com muito
entusiasmo em puxar as informações do SIAP. Verificamos que,
do ponto de vista operacional, havia muita demora. O fato é
que o trabalho, por ser muito demorado, não avançava. A
experiência que tivemos ajudou na CPI do orçamento. Houve
uma exigência do PRODASEN para trazer novos dados. Naquela
época, fomos ao SERPRO - Serviço de Processamento de Dados -
para pedir as fitas e acompanhá-las, ao invés de ficar
pesquisando no terminal. A partir dessas fitas,
desenvolvemos a seguinte sistemática; todo mês o SERPRO
envia ao PRODASEN uma fita da execução orçamentária, de
acordo com o que pedimos - execução orçamentária acumulada
do ano por fonte, projetos e órgãos. Enfim, essa fita pode
informar sobre todos os aspectos do orçamento e até mais,
porque estão sendo fornecidos dados sobre os convênios das
dotações genéricas, que não aparecem na lei orçamentária.
Usamos essa fita e jogamos as informações em uma base de
dados para microcomputadores. A partir dai, fazemos
filtragens rápidas. Então, se há interesse em saber quanto
se gastou em determinado item, órgão ou projeto, a
informação é imediata Isso trouxe grande agilidade e
permitiu-nos, no ano passado, fazer um boletim de
acompanhamento detalhado sobre os projetos. Foi esse o meio
de que nos valemos para conseguir dar mais eficácia ao
trabalho a que o nosso participante se referiu-
0 Sr. Coordenador - Pergunta para o Sr. Eber, de Maria

Auxiliadora Lopes, da Secretaria da Educação, e que pertence
á Associação Brasileira de Orçamento Público: 'Como
associada da ABOP, Presidente da Unidade Regional de Minas
Gerais, tenho participado de seminários, fóruns, debates e
grupos de trabalho, visando fornecer subsídios para a
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revisão da Lei no 4.320. que já está em vigor há mais de 30
anos. Levando-se em conta que nesse período o Brasil sofreu
uma série de mudanças, inclusive políticas, apesar das
colocações sobre a lei complementar pelo colega Ëber,
gostaria de saber: como o Congresso está se organizando para
que haja uma maior participação das três esferas de governo.
municipal, estadual e federal, para que aconteça essa
revisão, que, para nós que militamos na área de planejamento
e orçamento, não pode mais ser adiada?". Queria aproveitar a
oportunidade e solicitar a todos que escrevessem com letra
de forma, para a compreensão da leitura. Com a palavra, o
Sr. Eber.
O Sr. Eber Zoenler Santa Helena - Gostaria de colocar para
a nossa colega que, com relação à elaboração da Lei
Complementar nQ 4.320, o trabalho, na realidade, é
intermitente. E difícil afirmarmos em que momento vai andar
mais rápido ou se vamos ter, até o final do ano, um projeto
aprovado, porque há questões políticas, interesses
favoráveis a que haja modificações e outros favoráveis a que
ela deve continuar como está. Então, na realidade, essa
revisão é uma necessidade premente. Mas não existe um fórum
de debate dessa lei. Existem trabalhos apresentados pela
assessoria do Congresso, mas tudo individualmente: são ilhas
de interesse num mar de desinteresse. A lei complementar
anda a passo de tartaruga. Se dei alguma idéia de que esse
processo estaria mais ágil, pode ser que eu tenha sido mal
interpretado.
O Sr. Eugênio Greggianin - Particularmente nesse aspecto da
lei complementar, há mais ou menos dois meses o Presidente
da Comissão de Finanças, Deputado Delfim Neto, solicitou
formalmente que começássemos os estudos. Colocou que era um
ponto de honra para ele agilizar essa lei. Na Comissão de
Orçamento, o seu presidente constituiu uma subcomissão com
esse fim. Qual seria o interesse nessa lei? Ela deve
estabelecer regras importantes para a questão da
flexibilidade que tem o Executivo na execução orçamentária.
Ela passa a ser de interesse do Poder Legislativo. Aliás,
existem propostas, por exemplo, para que a despesa de
subprojetos que constem no Plano Plurianual ou na LOD não
deixe de ser executada. E uma execução obrigatória. A
alternativa que se daria ao Governo, se ele não puder
executá-la, seria o envio de um projeto de lei ao
Legislativo, pedindo para suprimir essa obrigatoriedade em
cada caso especifico.
Então, a lei complementar deve tratar do prazo e,

principalmente, das questões da LDO, ou seja, dessa forma de
compromisso que ela enseja, no sentido de que o Executivo
pudesse propor, na LDO, as metas físicas e financeiras,
articuladas umas com as outras, como compromisso do
planejamento.
O Sr. Eber Zoehler Santa Helena - E até já houve isso, mas
o Executivo não tem mostrado interesse em cumprir o que
seria até uma determinação constitucional, isto é, a
principal finalidade da LDO, que é a questão do
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planejamento. É importante destacar que, há um mês, a SOF
criou um grupo de trabalho com urna estrutura própria para
estudar a questão da lei complementar. Já é, pelo menos, um
inicio.
O Sr. Eugênio Greggianin - Temos conversado com o

Secretário da SOF, e ele tem interesse em estudar a questão
este ano. Faríamos juntos uma espécie de articulação com os
Deputados e, provavelmente, seminários para discutir a
questão- Assim que tivermos um anteprojeto, um esboço,
certamente isso será discutido em todos os Estados e nos
principais municípios. -
O Sr. Coordenador - Parece, inclusive, que existe já uma
proposta do Ministro José Serra. Esta pergunta vem da
SEPLAN, de Júnia Santa Rosa, que pertence à SUCEP, e é
dirigida ao Dr. Eber: "Como o Legislativo poderia ou deveria
contornar ou até mesmo intervir para que o caráter
autorizativo e mandatário do orçamento não acontecesse?".
O Sr. Eber Zoenler Santa Helena - Não tive muito tempo, mas

menciono o exemplo da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Temos
tentado, ao longo dos anos, inserir algum dispositivo que
fizesse com que a execução fosse mais ou menos homogênea
durante o ano e, também, que ela não deixasse de ocorrer.
Durante o período inflacionário, era mais fácil ao Executivo
fazer essa priorização interna na Lei Orçamentária. Com a
estabilidade, tornou-se mais difícil, porque a grande
maioria das receitas são vinculadas. Ele não vai deixar
aquele recurso sem ser gasto, e é difícil raciocinar dessa
forma. A questão é que esses dispositivos são vetados pelo
Poder Executivo sob a alegação de que não são operacionais e
de que é muito difícil, em nível de subprograma, fazer urna
execução harmônica. Na realidade, só foi dada uma margem de
30%, e na última LDO tentou-se um pouco mais. Não haveria
problema se não tivesse sido feita, mas teriam que nos
explicar os motivos por que não foi possível fazer uma
execução uniforme com o subprograma. Apesar dessa abertura
praticamente total, isso teria o caráter informativo de
explicar por que ele deixou determinado subprograma ao
relento e acolheu outros em seu seio. Mesmo assim, foi
vetada essa disposição. Então, não conseguimos sentir por
parte do Executivo o interesse em fazer uma execução
homogênea durante o exercício e executar os programas que
foram inseridos pelo Legislativo. E uma tentativa. Se vocês
tiverem mais alguma idéia, nós a aceitaremos de bom grado.
O Sr. Eugênio Greggianin - O dispositivo da LDO que foi
vetado dizia que aquele boletim bimestral seria acompanhado
de uma justificação de todos os desvios superiores a 30% em
relação á média, em nível de subprograma. Digamos que a
média de execução tenha sido de 25%. Se determinado
subprograma teve um desvio em relação a esses 25% de
execução, para mais ou para menos, esse artigo da LDO que
foi vetado exigia uma justificação do Poder Executivo,
explicando por que executou menos ou mais.
O Sr. Eber Zoehler Santa Helena - Vou ler para vocês,
rapidamente, o artigo. "Art. 43 - A execução da Lei
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Orçamentária Anual será realizada de modo uniforme, visando
assegurar que, no âmbito de cada orçamento de cada Poder,
nenhum subprograma tenha execução acumulada, ao final de
cada bimestre, que exceda em mais de 30% a média da execução
acumulada dos demais subprogramas". Poderíamos pensar que é
muito draconiano, mas o lg diz: "Excluem-se dessa norma os
subprogramas: divida interna, transferência financeira a
Estados e municípios, previdência social a não segurado,
previdência social a inativos e pensionistas, estoques
reguladores, execução da política agrícola, reserva de
contingência e a despesa realizada com base em créditos
extraordinários". "§ 2Q - O cálculo da execução será
realizado pela apuração da representatividade percentual do
montante da execução financeira acumulada em cada
subprograma no total da despesa fixada na Lei Orçamentária
Anual para tal subprograma, considerando os ajustes
decorrentes de créditos adicionais abertos no exercício- 6

- O relatório de que trata o art. 165, III, da
Constituição conterá demonstrativo que permita verificar o
cumprimento do disposto neste artigo, acompanhado de
justificação dos eventuais desvios ocorridos no período em
relação á margem de que trata o caput". Esse dispositivo me
parece bastante razoável.
O Sr. Coordenador - Pergunta da assessoria técnica da
Assembléia Legislativa do Estado do Acre, do Sr. Aluizio
Rocha da Silva, para o Dr. Eber. "Quais os critérios
técnicos hoje adotados pelo Governo Federal quanto á
correção dos valores do orçamento, considerando-se a
expectativa inflacionária, uma vez que ela existe e é também
real?"
O Sr. Éber Zoefller Santa Helena - No âmbito do Poder
Legislativo, não houve nenhuma correção da proposta
orçamentária para a Lei Orçamentária. A própria LDO não
previu, no passado nem no atual projeto, e, pelo jeito, não
vai prever a correção da proposta. Ela não diz mais nem qual
é a data-base de elaboração da proposta Orçamentária. A
tendência do Governo Federal eS " esqueça-se a inflação,
esqueçam-se os indexadores, correção ou qualquer coisa que
se assemelhe a isso". Efetivamente, até os próprios
demonstrativos que a LDO exige são prejudicados, muitas
vezes, por isso, porque não aceitam que se insiram correções
nos demonstrativos apresentados, porque dizem que isso
também indica inflação. Não existe mais, em nível federal,
indexação, correção nem nada assemelhado.
O Sr. Coordenador - Pergunta para o Dr. Eugênio: "Como

articular, tanto no aspecto político como no orçamentário, o
conflito entre a forma mais global dos investimentos
propostos pelo Executivo e a forma mais regional e local, de
interesse do Legislativo?".
O Sr. Eugênio Greggianin - Penso que o conflito entre o
Legislativo e o Executivo decorre do fato de Que cada um
sempre tentou maximizar o retorno eleitoral . Também essa
tensão entre os Poderes é boa para a sociedade - um Poder
controlando o outro. A história nos mostra que todo poder
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sempre Quer se fortalecer cada vez mais, e, para coibir
abusos, ele tem que ser controlado. Então, o Executivo tem
mais visão nacional. Grandes projetos dão um retorno
eleitoral para o Governo Federal- As Bancadas têm a visão do
retorno eleitoral. Dizer o que é bom ou ruim é muito
difícil. O que deve haver é um equilíbrio- Não um equilíbrio
estático. A Constituição previu como seria feita essa
discussão orçamentária, como ela seria articulada com o
planejamento. Então se criou o PPAG. Isso porque a API não
satisfazia. Ela era uma projeção do que está sendo feito
hoje. O projeto sempre vai rolando três anos na frente. Ai
se criou esse plano plurianual, que é um plano que não rola
para a frente. Ele vai até o inicio do Governo seguinte. A
idéia é de que esses instrumentos tentariam, de alguma
forma, compor esse equilíbrio, fazer com que o Deputado, que
naturalmente tem a visão regional, tivesse também em mente a
discussão das políticas públicas. Isso tem melhorado, mas
pode melhorar mais. Pela leitura da Constituição, vemos que
a LDO é a meta das prioridades para as despesas de capital.
Mas não encontramos uma despesa de capital na LDO. Meta, era
difícil encontrar. Agora elas estão sendo apresentadas. O
que havia em mente é o que é feito no Congresso dos Estados
Unidos. Antes da discussão do varejo, digamos assim, é
traçado o grande montante das despesas. E planejado Quanto
será gasto em cada despesa, como transporte rodoviário,
ferroviário, etc. E uma coisa que não é muito fácil de
fazer. Uma coisa Que se discutia muito é o seguinte: se
colocássemos um teto para determinada des pesa, como
transporte, e ocorressem emendas, como o problema seria
solucionado? uma das formas seria a de que, quando fossem
discutidos esses limites, se tivesse idéia do que o corpo
parlamentar teria em mente, do Que esse corpo julgaria
necessário Assim, não pode ser um planejamento de cima para
baixo. O parlamentar não sabe de prioridade nenhuma. Existe
o consenso de que se pode chegar a ele trabalhando nessa
questão da LDO. Há também um documento interno do
Legislativo chamado parecer preliminar Ele é feito com o
orçamento na mão. A LOO é feita sem orçamento. Fica difícil,
na LOO, fixarem-se despesas em termos absolutos. Nela tudo é
fixado por percentuais. A preocupação maior deve ser com
relação às despesas de capital. Isso, porque a parte do
custeio é uma parte que o Legislativo tem alterado muito
pouco. Vimos, inclusive, que a Lei nQ 4.320 proibia
alterações na parte de custeio. Esse trabalho na parte de
custeio é mais delicado. A discussão mais importante do
Legislativo diz respeito à questão dos investimentos; á
destinação dada ao dinheiro. Então, com relação a essa
questão do parecer preliminar, pode-se tentar chegar a um
equilíbrio. Com relação ao custeio por exemplo, este ano o
Congresso adotou no parecer preliminar uma nova política. Do
Judiciário, por exemplo, foram cortados muitos recursos de
custeio. O Executivo não consegue cortar do Judiciário a
montagem da proposta do Poder Judiciário. A SOF não consegue
cortar. Com relação, principalmente, a despesas com
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funcionários, assistência médica e odontológica, houve um
corte muito significativo. No custeio houve uma política de
corte com relação á informática.
Alguns órgãos mal tinham microcomputadores, enquanto outros
estavam sempre trocando os seus, tinham o último modelo, e
os custos não comportam isso. Então, houve também um corte
no custeio dos programas de informática.
O Sr. Coordenador - Estou pressionado pelo tempo, porque
ainda temos uma série de perguntas. Pediria que os
expositores que estão sendo interrogados fossem mais
objetivos em suas respostas. Solicito, também, aos que
estiverem formulando perguntas que sejam mais objetivos.
Temos aqui uma pergunta do Sr. Wladimir Rodrigues Dias,
funcionário da Assembléia, dirigida ao Dr. Eber. 'Há, no
âmbito do Congresso, alguma iniciativa destinada á adoção de
mecanismos de participação popular direta na elaboração e
fiscalização do orçamento?.
O Sr. Eber Zoeflier Santa Helena - Em nível federal, existe
a possibilidade de participação popular, mas nunca houve a
efetivação desse mecanismo. A bem da verdade, o povo está
muito distante do orçamento oficial da União. Sua
participação é marginal, inclusive quando há alguma
tentativa parlamentar de tornar mais deglutivel para o
cidadão uma peça orçamentária tão difícil de ser entendida.
o art. 54 da LDQ do ano passado, o qual determina que "O
Poder Executivo publicará e distribuirá a síntese da
proposta da lei orçamentária, em linguagem clara e
acessível, ao cidadão em geral, autorizando sua reprodução",
foi vetado, em função da relação custo-beneficio, porque não
vale a pena. O cidadão está distante, e não há como
participar, a não ser através das audiências públicas e da
intervenção de algumas organizações não governamentais Que
têm interesse. O Paulo vai participar do debate hoje, á
tarde, e, a não ser que o Eugênio tenha algum exemplo, que
eu saiba, o cidadão nunca participou da prestação
orçamentária.
O Sr. Coordenador - Passemos à pergunta seguinte, porque
temos muitas outras e precisamos respondê-las. Se ficarmos
com duplas respostas, não haverá tempo suficiente para
responder a todas as perguntas. Esta pergunta é da Ora.
Júnia Santa Rosa, dirigida ao Dr. Eber: "Como os Deputados
podem ajudar na consolidação dos trabalhos que hoje vêm
sendo realizados pela assessoria técnica do Congresso
Nacional?".
O Sr. Eber Zoenler Santa Helena - Na realidade, acho que
essa pergunta deveria ser invertida. Como nós podemos
auxiliar os Deputados na elaboração da peça orçamentária?
Nosso papel é meramente auxiliar. Com o passar do tempo,
sentimos que vem ocorrendo uma mudança na forma de os
Deputados verem a peça orçamentária. Não sei se isso ocorre
em função da escassez dos recursos ou se tem alguma relação
com a CPI do Orçamento. A verdade é que vários fatores de
origem política, estrutural e económica têm redundado em
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aumento da qualidade das intervenções dos parlamentares na
elaboração da prestação da Lei Orçamentária.
O Sr. Coordenador - A próxima pergunta também é para o Dr.
Eber, e foi elaborada pelo Sr. José Augusto Ribeiro,
funcionário desta Assembléia: "As últimas punições aplicadas
pelo Tribunal de Contas mostram maior rigor daquele órgão,
ultimamente, ou essas ações agora estão sendo divulgadas
pela sociedade?".
O Sr. Eber Zoenler Santa Helena - Apesar de ter vindo do
Tribunal, não acompanho diariamente suas sessões. Acho que
foge um pouco do tema, mas o Tribunal de Contas tem uma
participação interessante no processo da alocação dos
recursos. As vezes suas decisões são até questionadas,
porque não fazem coisa julgada. Então, muitas vezes acabam
no Judiciário, e já houve casos de as decisões desse
Tribunal terem sido revistas. Parece-me que, com esses
vários casos de nau uso do recurso público, nos últimos
anos, a máquina administrativa brasileira está mais
preocupada, mais diligente, quanto á aplicação dos recursos-
0 Sr. Coordenador - Pergunta para o Or. Eugênio, elaborada
pela Sra. Rosa Chaves, da SEPLAN do Estado do Ceará: "A LDO
para 1997, da União, em uru dos seus artigos, estabelece que
o Poder Executivo deverá prestar contas das metas físicas
realizadas. Gostaria de saber se esse artigo vem sendo
cumprido e se o Congresso Nacional acompanha a LDO para
1997.".
o Sr. Eugênio Greggianin - Esta é uma pergunta importante
Infelizmente, o Poder Executivo ainda não conseguiu montar
um sistema de planejamento que permita acompanhar as metas.
Pelo que me consta, isso não está sendo feito. A Lei de
Diretrizes Orçamentárias para 1997 deveria ter sido
acompanhada de uma avaliação das metas do PPAG do ano
passado, mas não foi. Tive noticias de que existia uma
tentativa de o Executivo articular a questão das metas junto
ao CIAF para fazer com que, além da questão financeira, o
CIAF tenha também as metas físicas. Não sei se isso está
adiantado ou não. Talvez à tarde eu tenha condições de
explicar melhor.
O Sr. Coordenador - Pergunta de Salazar Rodrigues Júnior,
da área de Economia e Fiscalização da Consultoria Temática
desta Assembléia para o Or. Eber: "A alocação de recursos
aprovada no orçamento da União, exercício 1996, foi feita de
modo que não existam dotações com valores baixos, aqui em
Minas conhecidas como janelas orçamentárias. O que
impossibilita a execução dessa despesa fixada?".
O Sr. Eber Zoenler Santa Helena - Essa preocupação com
relação a janelas orçamentárias é comum. Existe também na
LDO, em nível federal, um dispositivo que veda a alocação de
recursos que não sejam suficientes para a conclusão de
determinada eta pa ou de uma fase da obra. Realmente, no
passado já houve valores irrisórios, que eram apropriados
aos créditos e às dotações, e que, ao longo do tempo, nada
mais eram do que uma expectativa de dotação No Congresso
Nacional, geralmente se estabelece um piso. E claro que ele
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vai variar muito conforme a ação pretendida, em termos de
emenda e do crédito orçamentário. Por exemplo, pode-se, com
RS10.000,00, fazer uma eletrificação rural. No entanto,
R$10.000,00 para uma rodovia, não é nada. De acordo com a
especificidade da ação, verifica-se se é plausível aquele
valor alocado.
O Sr. Coordenador - Gostaria de acrescentar o seguinte:
parece que a diferença entre a União e o Estado, no caso de
Minas, é com relação á suplementação. Na União, só podem ser
feitos 30% de cada subprograma. Em Minas, a suplementação é
do global, ou seja, de todo o orçamento. Em nível federal,
reduz-se essa possibilidade de janela em função disso. Em
Minas é mais comum, porque a suplementação é em função de
todo o orçamento do Estado.
Há uma pergunta dirigida ao Vice-Governador, que não está
presente. Vou lê-la, e pediria que depois a pessoa a
encaminhasse ao Vice-Governador, para obter a resposta dele
próprio.
Para o Dr. Eber, da SEPLAN-SUCEP, também não se
identificou. "0 senhor poderia explicar melhor o papel que a
regulamentação das leis orçamentárias teriam para o
aperfeiçoamento do processo e da elaboração orçamentária.
Qual é o motivo de essas leis ainda não terem sido
regulamentadas?.
O Sr. Eber Zoehler Santa Helena - Acho que isso já foi
colocado. Deve haver motivação política para iniciar o
processo. O Eugênio também disse que já existe, no Congresso
Nacional, um grupo de parlamentares que se preocupam em
elaborar a lei complementar, que é essencial. E, pelo menos,
o consenso geral entre os técnicos.
O Sr. Coordenador - Há uma pergunta feita por Fátima
Benevides Falcão sobre as audiências públicas. Perguntaria
se ela não gostaria de fazer essa pergunta ã tarde, momento
em que será debatida essa questão.
A Sra. Fátima Benevides Falcão - Concordo.
o Sr. Coordenador - De Júnia Santa Rosa, do SPC-SEPLAN,

para o Sr. Eber: "Por causa da autonomia dos Poderes, como o
SOF e a coordenação técnica do Congresso vêem a
inelasticidade de despesa do Judiciário e do Legislativo?
Quando se fala de adequação orçamentária, há necessidade de
envolver os três Poderes, sobretudo em épocas de limitação
de recursos públicos. A Lei Rita Camata seria para os três
Poderes?.
O Sr. Eber Zoenler Santa Helena - Com certeza, a lei
complementar é para os três Poderes. A questão dos limites
interpoderes ainda deve ser questionada e dirimida. No ano
passado, houve proposta do Poder Executivo Federal de
estabelecer esses limites na LDO. Veja bem que a
Constituição fala em limites de gasto. Não fala em limites
de gastos com pessoal para os Poderes. Isso seria avançar um
pouco o sinal com relação ao relacionamento interpoderes. Em
meu entendimento, há necessidade de controlar gastos de
despesas do pessoal. O Executivo deve pagar a conta, mas
também devem pagã-Ia o Judiciário e o Legislativo. Demos um
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exemplo e até temos um gráfico interessante mostrando a
evolução das despesas da União com relação a gastos com
pessoal. Verifica-se um crescimento assustador das despesas
do Judiciário. Os
Poderes Legislativo e Executivo praticamente ficaram no
mesmo. Tem um retroprojetor?
Vamos colocar o gráfico, mostrado por ele, porque não flouve
oportunidade nem tempo de analisarmos seu conteúdo. E de
cair o queixo a evolução apresentada pelo gráfico.
Relativamente ao limite de pessoal interpoderes, creio que
ele pode ser plenamente discutido. Mas estabelecer quanto
cada Poder vai gastar com pessoal é mais difícil, porque
estaria sendo infringida a separação de Poderes, que, embora
exista, funciona na base da harmonia. Isso não quer dizer
que os tetos sejam estabelecidos para cada Poder.
O interessante é que o Governo Federal demonstra a
tendência de arrochar, cada vez mais, a situação do pessoal.
A LDO, que estamos assessorando, que se encontra sob a
apreciação do relator Ronaldo Pinharini e sobre a qual
tivemos uma reunião pela manhã, estabeleceu que, neste
exercício, só poderá ser recomposto 1/80 do quadro de
pessoal em cada órgão. Isso significa 1,25%, o que,
teoricamente, equivaleria a 80 anos para que se pudesse
recompor o quadro de pessoal de um órgão- As normas
relativas a pessoal no nível federal são draconianas. Vocês
podem notar, perfeitamente, através da transparência
apresentada, que a primeira linha tracejada mostra o
crescimento, a partir de 1987, do Poder Judiciário. As
outras duas linhas representam os Poderes Legislativo e
Executivo. E abismal a diferença do crescimento, em termos
de pessoal, entre o Judiciário, o Legislativo e o Executivo-
0 Sr. Eugênio Greggianin - Temos, também, outra

transparência, contendo valores relativos.
As transparências mostram que o percentual relativo ao
Poder Legislativo passou de 3.2%. em 1987. para 2.8%. em
1996. O Judiciário passou de 3.6% para 6,7%, e o Executivo
passou de 86,5% para 85.6%. E interessante, também,
observarmos o percentual de transferência para os
municípios, que, em 1987, passou de 6,7% para 4,9%;
portanto, diminuiu. A despesa com pessoal, que representava
3,45% do P18 em 1987, passou para 6.0% do P18. Creio que,
com esses esclarecimentos, a questão estaria respondida.
O Sr. Eber Zoehler Santa Helena - Podemos observar, também,

que a relação do pessoal inativo cresceu demais.
O Sr. Eugênio Greggianin - O quantitativo dos inativos
subiu e ç dos ativos diminuiu muito, nos últimos cinco anos.
O Sr. Eber zoebler Santa Helena - O Governo Federal, em
1996, gastará praticamente a mesma quantia com inativos e
com ativos.
O Sr. Eugênio Greggianin - Acho interessante o fato de que
esse tipo de diagnóstico federal deve, mais ou menos,
corresponder á realidade dos Estados e municípios, porque
esse tipo de situação tende a ser constante.
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A despesa com pessoal ativo, em 1987, chegou a
R$10.000.000.000,00, e em 1996. a R$21.000.000.000,00.
Quanto aos inativos, o percentual foi de 3.8% para 18,2%. A
despesa total seria, incluindo ativos, inativos,
transferências Estado-município, de R$16.000.000.000,00, em
1987, e R$41.500.000.000,00. em 1996. Verificamos duas
distorções, quais sejam a questão do Judiciário e a questão
dos inativos.
O Sr. Coordenador - Vamos, então, à leitura da pergunta de
José P. R. Frota, do INDI, dirigida ao Sr. Eugênio:
"Gostaria que o senhor comentasse sobre o papel do CONFA,
principalmente na questão de incentivos".
O Sr. Eugênio Greggtanin - Conheço pouco do que se refere á
política e à participação do Estado no Conselho Fazendário.
Creio ser necessário um consenso de todos os Secretários da
Fazenda relativamente ao assunto. A questão dos incentivos
ainda é uma caixa preta, pouco discutida. E pouca a
participação, internamente, do Executivo na questão de
incentivos, subsídios, isenções. O próprio Legislativo
constata, na mensagem, no demonstrativo, naquilo que
representa de gasto, que a soma ficou em
R$20.000.000.000,00. E um orçamento pouco conhecido, O
Executivo não tem colocado muitos dados á disposição. Acho
que é uma área muito importante, que teria de ser, do ponto
de vista público. melhor investigada.
O Sr. Eber Zoebler Santa Helena - Para colaborar com o
Eugênio, quero dizer que o interessante é que o Executivo,
há vários anos, vem se recusando, de uma forma temperada, é
claro, a fornecer os subsídios financeiros. Ele informa a
condição de tributáveis financeiros, dizendo que são
facilmente identificáveis. Já os financeiros, que imaginamos
serem iguais ou maiores, não são informados.

Palavras do Coordenador
Antes de passar a palavra ao nosso Presidente, quero dizer
que, pelo que percebemos relativamente ás perguntas e
respostas, achamos que o desejo de toda a sociedade é nos
aproximarmos do real. Os técnicos querem trabalhar com
aquilo que é real; os políticos, tanto do Executivo quanto
do Legislativo, também. Acreditamos que muitas dessas
perguntas já teriam suas respostas, à medida que a
transparência fosse cada vez maior num primeiro ponto, ou
seja, quanto mais a sociedade tivesse conhecimento de tudo
aquilo que está acontecendo em nível de execução
orçamentária e financeira no Estado, mais tranqüilidade e
menos inquietação e especulação teríamos-
0 segundo aspecto que gostaria de abordar aqui é a questão

do planejamento. Claro que no período inflacionário não era
possível planejar nada. Mas agora, com a economia
estabilizada, podemos melhorar os mecanismos de
planejamento. Entendemos que quem entende de saúde não é o
médico, é o pai de família. Então, ao invés de os políticos
e os técnicos tentarem adivinhar o que é melhor para aquela
região, aquele município ou aquele Estado, deveríamos
perguntar à população o que é melhor para ela. As audiências



públicas têm mostrado que, quanto mais ouvimos a sociedade,
mais acertamos nos orçamentos. E é por isso que precisamos
aprimorar o processo das audiências públicas.
Ao encerrar essa participação, gostaria de reafirmar o
desejo de ver, um dia, toda a sociedade discutindo
profundamente o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado.
Seria bom que o Governo Federal fizesse um planejamento não
para 4 anos, mas para 20 anos, e assim pudesse fazer um
plano, um PPAG de acordo com esse planejamento maior de 20
anos, ou seja, a sociedade poderia pensar um pouco mais
adiante, e não, apenas para um ou quatro anos.
A coordenação informa ao Plenário que as perguntas
formuladas ao ilustre Vice-Governador Walfrido dos Mares
Guia serão encaminhadas a ele, que, com certeza, a elas
responderá. Com a palavra, o nosso Presidente, Deputado
Agostinho Patrús.
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo desta reunião, a
Presidência agradece a presença do Sr-Walfrido dos Mares
Guia, Vice-Governador e Secretário do Planejamento, que
esteve aqui conosco na abertura de nossos trabalhos, quando
fez uso da palavra.
Agradece também a presença dos Srs. Eugênio Greggianin e
Eber Zoehler Santa Helena, bem como de todos os demais
participantes, e convoca os Deputados para a reunião
especial de logo mais, ás 14h30min, nos termos do edital de
convocação, e para a ordinária de debates da mesma data, ás
20 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA iSa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As Quatorze noras e trinta e cinco minutos do dia vinte e um
de maio de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Paulo Schettino, Elbe
Brandão e Bonifácio Mourão, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo
Schettino, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Bonifácio Mourão que proceda á leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Em seguida, o Presidente distribui à Deputada
Elbe Brandão o Projeto de Lei nQ 435/95. Passa-se, a seguir,
à 2a Parte da Ordem do Dia, com a apreciação da matéria
sujeita á deliberação conclusiva do Plenário da Assembléia.
A Deputada Elbe Brandão apresenta parecer mediante o qual
conclui pela aprovação da proposição. Discutido e votado,
fica aprovado o Projeto de Lei nQ 435/95. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião, agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 23 de maio de 1996.
José Maria Barros, Presidente - Elbe Brandão - Antônio

Roberto. -
ATA DA 25a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As dez horas do dia vinte e três de maio de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
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Deputados José Maria Barros. Elbe brandão e Antônio Roberto
(substituindo este ao Deputado Bonifácio Mourão, por
indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada
Comissão. Na ausência do Presidente, o Deputado José Maria
Barros assume a direção dos trabalhos e, havendo número
regimental, 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. Em seguida, a Presidência distribui à Deputada
Elbe Brandão os Projetos de Lei nQs 1.041/92, 263, 391 e
635/95 e ao Deputado Antônio Roberto os Projetos de Lei ns
642, 661, 664 e 675/96. Passa-se á 2a Parte da Ordem do Dia,
com a discussão e a votação de proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Discutidos e votados, cada um por
sua vez, são aprovados os pareceres que concluem pela
aprovação dos Projetos de Lei ns 1.041/92, 263, 391 e
635/95 (relatora: Deputada Elbe Brandão). Passa-se á fase de
discussão e votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. Discutidos e votados,
cada um por sua vez, são aprot'ados os pareceres que concluem
pela aprovação dos Projetos de Lei ns 642, 661, 664 e
675/96 (relator: Deputado Antônio Roberto). 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, 28 de maio de 1996-
Bonifácio Mourão, Presidente - Elbe Brandão - José Maria

Barros.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 512/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei, em
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Creche
Cantinho da Cinderela, com sede no Município de Contagem.
Apôs 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
lç turno, conforme disposições regimentais.

Fundamentação
A entidade mencionada é uma sociedade civil sem fins
lucrativos que visa ao amparo de crianças na faixa etária de
1 a 6 anos. Para a consecução dos seus objetivos,
proporciona-lhes abrigo, alimentação e assistência médico-
odontolôgica. O atendimento prestado prioriza os moradores
do Bairro Inconfidentes.
Pelos prestimosos serviços em prol do bem-estar social dos
cidadãos, garantindo-lhes os direitos sociais básicos,
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merece a entidade o titulo declaratôrio de utilidade
pública.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 512/95 no ip turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 29 de maio de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 695/SE

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

O projeto de lei em exame, do Deputado João Batista de
Oliveira, tem por objeto a proibição de cobrança de taxas,
mensalidades ou quaisquer contribuições nas escolas de
ensino fundamental da rede estadual de ensino.
Examinada, preliminarmente, pela Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou impedimento de ordem juridica à
sua tramitação, mas apresentou emenda com vistas ao
aprimoramento técnico da proposição, vem a matéria a esta
Comissão para receber parecer no lp turno, na forma
regimental

Fundamentação
A Constituição Federal estabelece o principio da gratuidade

do ensino público, e a nossa Carta Estadual determina que o
ensino fundamental seja obrigatório e gratuito nas escolas
oficiais.
A cobrança de taxas, mensalidades ou outras formas de
contribuição na rede estadual de ensino fundamental fere,
portanto, comandos constitucionais, além de representar uma
injustiça contra aqueles que, por não disporem de recursos
suficientes para arcar com tais compromissos, em vários
casos são submetidos a situações constrangedoras, que vão
desde o impedimento de assistir às aulas até a
marginalização do aluno dentro da escola. Esse processo
acaba, em casos extremos, causando a repetência, a evasão
escolar e a baixa auto-estima dos menores desafortunados.
Ora, sabido é que são esses os males que mais afligem o
sistema público de ensino e que, para amenizá-los, os
governos vêm direcionando esforços e investindo recursos
humanos e materiais, pois não se pode alcançar uma boa
qualidade de ensino em um ambiente escolar excludente e
discriminatório, que inferioriza e elimina os que não
dispõem de condições financeiras, minimas que sejam.
Uma proposição que venha explicitar e regulamentar os

referidos principios constitucionais, cominando sanções aos
que os transgredirem, é oportuna, conveniente e necessária.

Conclusão
"Ex positis", somos pela aprovação do Projeto de Lei no

695/96 no ip turno, com a Emenda no 2, a seguir transcrita,
rejeitando a Emenda nQ 1. da Comissão de Constituição e
Justiça.

EMENDA No 2
Dê-se ao art. lo a seguinte redação:
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"Art. lg - Ficam as escolas da rede estadual de ensino
proibidas de instituir, cobrar ou permitir que se cobre ou
se proponha o pagamento de qualquer taxa ou mensalidade dos
alunos das séries pré-escolares e de lg grau.
Parágrafo único - Podem ser aceitas contribuições
espontâneas, oferecidas pelos responsáveis pelos alunos, a
serem incorporadas aos recursos da caixa escolar, desde que
aprovadas pela assembléia geral do colegiado.".
Sala das Comissões, 28 de maio de 1996.
Irani Barbosa, Presidente - Gilmar Machado, relator - João

Leite - Anderson Adauto.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 708/95
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
A proposição em apreço, do Deputado Gil Pereira, tem por

objetivo instituir o Programa Estadual Adote uma Escola.
A matéria foi remetida preliminarmente à Comissão de
Constituição e Justiça, que não encontrou óbice á sua
tramitação.
Em consonância com os dispositivos regimentais, cabe-nos,

agora, emitir parecer sobre o mérito da proposição-
Fundamentação

Os objetivos do projeto em exame parecem-nos extremamente
Pertinentes e oportunos.
E de todos sabido que, apesar dos vultosos recursos
públicos destinados à educação, muitas escolas encontram-se
em estado ruinoso, no q ue tange à parte fisica dos prédios.
Ainda a considerar que boa parte delas não possui os
equioamentos mais elementares para seu correto
funcionamento, qual sejam bibliotecas, laboratórios, meios
audiovisuais e similares.
Ora, o que pretende a proposição é exatamente permitir que
novos recursos possam ser destinados aos estabelecimentos de
ensino, por via de um termo de cooperação a ser celebrado
entre as escolas e as empresas interessadas em adotá-las.
Essa experiência, pelo que nos consta, tem sido realizada
com êxito em outras unidades da Federação, o que nos leva a
acreditar que também em Minas Gerais os resultados serão
positivos.

Conclusão
A vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 708/96 no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 28 de maio de 1996-
Irani Barbosa, Presidente - João Leite, relator - Gilmar

Machado.
PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 732/96
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De autoria do Deputado Glycon Terra Pinto, o projeto de lei
em análise propõe seja declarada de utilidade pública a
Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais, com sede
no Municipio de Belo Horizonte.
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Publicada, foi a matéria encaminhada, para exame
preliminar, á Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.
Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente

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

Fundamentação
A referida Associação foi fundada com a finalidade de
servir a pessoas carentes. Nesse sentido, presta-lhes
assistência social, ampara órfãos, crianças abandonadas e
idosos, priorizando a área da saúde.
Como trabalha buscando atender a necessidades vitais da

comunidade, a instituição faz jus ao titulo declaratário de
sua utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões exaradas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei ng 732/96 no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 29 de maio de 1996.
João Leite, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 757/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ailton Vilela, o Projeto de Lei n
757/96 pretende declarar de utilidade pública a Escola
Doméstico-Profissional Lar de Maria, com sede no Município
de Conceição do Rio Verde.
Submetido o projeto preliminarmente á Comissão de
Constituição e Justiça, que não encontrou óbices à sua
tramitação, vem a matéria a esta Comissão, agora, para o lQ
turno de deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Escola Doméstico-Profissional Lar de Maria presta
relevantes serviços de assistência moral, espiritual e
material ao menor abandonado, guiada sempre pelo objetivo de
proporcionar-lhe condições para o exercício de atividades
domésticas e várias outras profissões.
Dessa forma, julgamos merecedora e oo:rtuna a outorga do

titulo de utilidade pública á entidade.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
757/96 no lg turno, na forma original.
Sala das Comissões, 28 de maio de 1996-
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
No 769/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Rêmolo Aloise, o projeto em epigrafe
visa declarar 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.
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Foi o projeto distribuído preliminarmente, na forma
regimental, à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre
a matéria no lQ turno, conforme dispõe o art. 104. 1. "a"
do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em questão procura mobilizar recursos oficiais e
particulares visando à melhoria das condições de saúde,
habitação e lazer dos moradores do Município de São
Sebastião do Paraíso- Realiza programas nas áreas de
educação e abastecimento e motiva a participação da
comunidade em atividades que propiciem o bem-estar coletivo.
Dessa forma, oportuno se faz declarar de utilidade pública

a referida Associação.
Conclusão

Diante do elucidado, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 769/96 no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 28 de maio de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 772/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores do Bairro Industrial São Pedro,
com sede no Município de Betim.
Foi o projeto encaminhado preliminarmente à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre
a matéria no lQ turno, conforme dispõe o art. 104, 1, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade tem por objetivo defender os interesses
da comunidade, pleiteando recursos junto a instituições
públicas e privadas para melhorar as condições de vida dos
moradores do Bairro Industrial São Pedro. Promove, ainda,
construções, reparos e melhoramentos nas moradias de seus
associados, bem como procura dar assistência às famílias e
aos menores carentes.

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

772/96 no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 28 de maio de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 780/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em
análise objetiva declarar de utilidade pública a Associação
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dos Moradores do Bairro do Roque e Vida] Soares, com sede no
Município de Manhumirirn.
Apôs publicada, foi a proposição encaminhada a esta
Comissão para que seja examinada quanto aos aspectos
jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103, V, a, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação em apreço é uma sociedade civil, com
personalidade jurídica, sem fins lucrativos. Encontra-se em
funcionamento há mais de dois anos e sua diretoria é
composta por pessoas idôneas, que nada percebem' pelo
exercício de suas atividades.
Visto que a instituição atende aos requisitos estabelecidos
pela Lei ng 5.830, de 6/12/71, que disciplina a declaração
de utilidade pública de entidades, não 

há 
óbice à tramitação

da proposição.
Conclusão

Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ
780/96 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 28 de maio de 1996.
Arnaldo Penna, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Anivaldo Coelho - Antônio Genaro.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

Np 786/96
Comissão de Constituição e Justiça

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

em análise tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Associação Comunitária de Desenvolvimento Social de Barroso,
com sede no Município de Barroso.
Nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, 'a', do
Regimento Interno, após publicada, veio a matéria a esta
Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
As normas pelas quais as sociedades podem ser declaradas de
utilidade pública estão consubstanciadas na Lei no 3.375. de
13/5/65, alterada pela Lei ng 5.830, de 6/12/71.
De acordo com o art. lg dessa lei, as sociedades civis, as

associações e as fundações constituídas ou em funcionamento
no Estado, com o fim exclusivo de servir desinteressadamente
á coletividade, podem ser contempladas com o título
declaratõrio de utilidade pública, desde que atendam aos
seguintes requisitos; tenham personalidade jurídica, estejam
em funcionamento há mais de dois anos, sejam os seus
diretores pessoas idôneas e os seus cargos de direção não
remunerados.
Do exame da documentação juntada ao processo, constata-se o
inteiro atendimento às citadas prescrições.
Entretanto, para sanar erro material, apresentamos emenda

ao art. lg do projeto.
Conclusão
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Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
786/96 com a Emenda flQ 1, redigida a seguir.

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

Comunitária de Desenvolvimento Social de Barroso, com sede
no Município de Barroso.".
Sala das Comissões, 28 de maio de 1996.
Arnaldo Penna, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Anivaldo Coelho - Antônio Genaro.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 789/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei n
789/96 objetiva declarar de utilidade pública o Movimento
Comunitário dos Moradores do Bairro Petrovale, com sede no
Municipio de Betim.
Publicado, foi o projeto encaminhado a esta Comissão para

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

Fundamentação
A proposição encontra-se corretamente instruida com os
documentos indispensáveis à declaração de utilidade pública
de entidades, prevista na Lei nQ 5.830, de 6/12/71.
Constatamos, pois, que a instituição objeto do projeto em
análise tem personalidade jurídica, está em funcionamento há
mais de dois anos e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercicio de suas funções.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
789/96 na forma original.
Sala das Comissões, 28 de maio de 1996.
Arnaldo Penna, Presidente - Elbe Brandão, relatora -
Anivaldo Coelho - Antônio Genaro.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 790/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado ivair Nogueira, o projeto de lei em
análise tem por objetivo declarar de utilidade pública o
Industrial Atlético Clube, com sede no Município de Betim.
Publicado em 9/5/96, 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 ng 3.373. de 12/5/65, com a
redação dada pela Lei flQ 5830, 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 ás exigências da lei mencionada.
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nada havendo, pois, que impeça a tramitação do projeto nesta
Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
790/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 28 de maio de 1996.
Arnaldo Penna, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Anivaldo Coelho - Antônio Genaro.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 794/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Elbe Brandão, o projeto de lei em
tela visa a declarar de utilidade pública a Casa da Amizade
de Bocaiúva, no Município de Bocaiúva.
Publicado em 9/5/96, vem o projeto a esta Comissão para
exame preliminar, atendendo ao disposto no art. 195, c/c o
art. 103, V. "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação em análise, conforme documentação apresentada,
é pessoa jurídica sem fins lucrativos, funciona há mais de
dois anos e os membros de sua diretoria não são remunerados
pelos cargos que ocupam. Dessa forma, foi atendido ao que
prescreve a Lei no 5.830, de 6/12/71. que dispõe sobre
declaração de utilidade pública de entidades.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
794/96 conforme redigido.
Sala das Comissões. 28 de maio de 1996.
Arnaldo Pemna, Presidente e relator - Elbe Brandão -

Antônio Genaro - Anivaldo Coelho.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 797/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Leonidio Bouças, a proposição em
tela objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Cultural e Educativa do Alto São Francisco, com sede no
Município de Pompéu.
Publicada em 10/5/96, vem a matéria a esta Comissão para
exame preliminar, consoante os termos do art. 195, c/c o
art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação Cultural e Educativa do Alto São Francisco
preenche todos os requisitos estabelecidos pela Lei n
5.830, de 6/12/71, que dispõe sobre a declaração de
utilidade pública de entidades.
Assim, não encontramos óbice á tramitação do projeto nesta

Casa.
No entanto, torna-se necessário emendar a proposição para

aperfeiçoá-la.
Conclusão
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Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
797/96 com a Emenda nQ 1, a seguir redigida.

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

Cultural e Educativa do Alto São Francisco, com sede no
Município de Pompéu.
Sala das Comissões. 28 de maio de 1996.
Arnaldo Penna, Presidente e relator - Elbe Brandão -

Anivaldo Coelho - Antônio Genaro.
PARECER PARA 0 ip TURNO DO PROJETO DE LEI

No 798/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Anivaldo Coelho, o projeto de lei em

tela objetiva declarar de utilidade pública a Associação do
Patrimônio Histórico, Artístico e Ambiental de Belo Vale -
APHAA-BV -, com sede no Município de Belo Vale.
Publicado em 10/5/96, 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
Conforme a documentação apresentada, a referida Associação
é pessoa jurídica sem fins lucrativos, funciona há mais de
dois anos e os membros de sua diretoria são pessoas idôneas,
não remuneradas pelos serviços que prestam. Cumpre, pois, a
instituição os requisitos estabelecidos pela Lei nQ 5.830,
de 6/12/71, que dispõe sobre a declaração de utilidade
pública de entidades.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
798/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 28 de maio de 1996.
Arnaldo Penna, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Anivaldo Coelho - Antônio Genaro.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 799/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ajalmar Silva, o projeto de lei em

análise visa declarar de utilidade pública o Núcleo Servos
Maria de Nazaré. com sede no Município de Coromandel.
Publicado, foi o projeto encaminhado a esta Comissão para

exame preliminar, nos termos do disposto no art. 195, c/c o
art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição está corretamente instruída com os documentos
indispensáveis à declaração de utilidade pública de
entidades, prevista na Lei nQ 5.830. de 6/12/71.
Constata-se que a instituição está em funcionamento há mais
de dois anos e que os membros de sua diretoria são pessoas
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idôneas que não recebem remuneração pelo exercido de seus
cargos-
Assim, não encontramos óbice à tramitação do projeto em

tela.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
799/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 28 de maio de 1996.
Arnaldo Penna, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Anivaldo Coelho - Antônio Genaro.
PARECER PARA O lo TURNO 00 PROJETO DE LEI

No 800/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Henrique, o Projeto de Lei ng

800/96 visa a declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária de Integração Municipal Divinense - ACIMD -, com
sede no Município de Divino das Laranjeiras.
Publicado em 10/5/96, vem o projeto a esta Comissão para
exame preliminar quanto a sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
195, c/c o art. 103, V, "a" do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame tem como suporte a Lei nQ 5.830, de
6/12/71, que contém os requisitos para a declaração de
utilidade pública de entidade. A ACIMD atende às condições
estabelecidas pela citada lei, tendo em vista a documentação
apresentada, razão pela qual não encontramos óbice à
tramitação do projeto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
800/96 na forma original.
Sala das Comissões, 28 de maio de 1996.
Arnaldo Penna, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Anivaldo Coelho - Antônio Genaro.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

Np 801/96
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
Comunitária do Bairro Niterói, com sede no Município de
Bet im.
Publicado em 11/5/96, o projeto foi enviado a esta Comissão
para exame preliminar, em atendimento às determinações
regimentais contidas nos arts 195 e 103, V, "a", do
Regimento Interno-

 Fundamentação
A Associação Comunitária do Bairro Niterói está em pleno e
regular funcionamento há mais de dois anos, cumprindo suas
finalidades estatutárias.
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Os membros de sua diretoria são pessoas idôneas, que nada
Percebem pelos nobres trabalhos prestados.
Encontra-se a instituição, portanto, de acordo com os
requisitas estabelecidos pela Lei flQ 5.830, de 6/12/71, nada
havendo que impeça a declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
801/96 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 28 de maio de 1996.
Arnaldo Penna, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Anivaldo Coelho - Antônio Genaro.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 823/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Geraldo Santanna, o projeto de lei

em análise tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Associação dos Moradores, Produtores e Trabalhadores Rurais
de Nova Matrona, com sede no Município de Salinas.
Publicado em 24/5/96, 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 flQ 3.373, de 12/5/65, com a
redação dada pela Lei 

no 
6.830, 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 mencionada, nada
havendo, pois, que impeça a tramitação do projeto nesta
Casa.
Entretanto, faz-se necessário alterar a redação do art. lg

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

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade. pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
623/96 com a Emenda no 1, redigida a seguir.

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

dos Moradores, Produtores e Trabalhadores Rurais de Nova
Matrona, com sede no Município de Salinas.".
Sala das Comissões, 28 de maio de 1996.
Arnaldo Penna, Presidente - Elbe brandão, relatora -

Anivaldo Coelho - Antônio Genaro.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI

No 358/95
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Jvair Nogueira, o Projeto de Lei n
358/95 visa a declarar de utilidade pública a Creche
Maternal Dom Bosco, com sede no Município de Betim.
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Aprovado o projeto no 1Q turno, sem emenda, cabe, agora, a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2g turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Visando á dignidade do ser humano, a entidade mencionada se
dedica a relevantes serviços de cunho social, uma vez que
presta assistência a menores, promove a sua educação e busca
a integração de familias menos favorecidas.
Pelo êxito que a instituição vem alcançando no desempenho
de suas metas, ratificamos o parecer emitido por esta
Comissão no 1Q turno, considerando ser a referida Creche
merecedora da declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões exaradas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei no 358/95 no 2Q turno, na forma original.
Sala das Comissões, 29 de maio de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 466/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

Do Deputado Ibrahin, Jacob, o projeto de lei em análise visa
a declarar de utilidade pública a Creche Comunitária
Infantil Pequeno Lar - CCIPL -, com sede no Municipio de
1 pat i nga.
Aprovado o projeto no 1Q turno, com a Emenda no 1, cabe a

esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria para
o 2Q turno, nos termos regimentais.
Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte

deste parecer.
Fundamentação

Em vista da dificuldade em que se encontra o Estado para
atender a crescentes demandas de pessoas necessitadas, a
Creche Comunitária Infantil Pequeno Lar vem prestando
valiosa colaboração à comunidade.
Assim, a entidade desenvolve atividades de grande alcance
social, proporcionando assistência e educação ás crianças
carentes, preparando-as para a vida escolar, para o trabalho
e para o exercicio da cidadania.
Pela contribuição que tem dado á sociedade, a instituição

faz jus ao título que se lhe pretende outorgar.
Conclusão

Diante do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
no 466/95 no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 28 de maio de 1996-
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

Redação do Vencido no 19 Turno
PROJETO DE LEI No 466/95

Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Infantil
Pequeno Lar - CCIPL -, com sede no Municipio de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Creche
Comunitária Infantil Pequeno Lar - CCIPL -, com sede no
Município de Ipatinga.
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Art. 2p - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 610/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Arnaldo Penna,
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária São Vicente de Paula de Catas Altas da Noruega,
com sede no Municipio de Catas Altas da Noruega.
Aprovado o projeto no 1Q turno, na forma proposta, cabe a

esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, no
2Q turno, nos termos do art. 104, 1, 'a', do Regimento
Interno.

Fundamentação
Renovando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a
matéria, entendemos ser pertinente declarar de utilidade
pública a entidade mencionada, tendo em vista a relevância
de seu trabalho, cujo objetivo é o de melhorar as condições
de vida de seus assistidos e promover o desenvolvimento do
ideal da caridade cristã.

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

nQ 610/95, no 2Q turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 29 de maio de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator.

PARECER PARA O ao 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
análise declara de utilidade pública a Associação Popular do
Bairro Laranjeiras, com sede no Municipio de Betim.
A proposição foi aprovada no lQ turno, na forma proposta,
e, agora, cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria no 2Q turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
De acordo com a documentação juntada ao processo, a
referida Associação é entidade civil, sem fins lucrativos,
cujos objetivos estatutários dizem respeito à promoção de
melhorias para a comunidade por meio de cursos, campanhas e
mutirões de ajuda mútua.
Em virtude das atividades de cunho assistencialista e
filantrópico desenvolvidas pela entidade, reafirmamos a
oportunidade de se lhe conferir o titulo declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 687/96 na forma original.
Sala das Comissões, 28 de maio de 1996-
Luiz Antônio Zanto, relatõr.

PARECER PARA O Zo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 713196
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Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto
de lei em epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos da Fundação Dom Bosco - APAF -,
com sede no Município de Belo Horizonte.
Após aprovação do projeto no lQ turno, sem emenda, compete

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

Fundamentação
A entidade mencionada é uma sociedade civil, beneficente e
cultural, que vem realizando a - importante missão de
estreitar os vínculos entre a escola, a família e a
comunidade.
Assim, julgamos oportuna e merecida a declaração de sua
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei ng 713/96 no 2p turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 28 de maio de 1996.
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 714/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto
de lei em epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a
Associação do Hospital São Francisco. com sede no Município
de Cabo Verde.
Após aprovação do projeto no lQ turno, sem emenda, compete

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

Fundamentação
A entidade vem cumprindo fielmente os objetivos propostos
em seu estatuto, quais sejam: manter, conservar e amplia" o
Hospital São Francisco bem como prestar assistência médico-
hospitalar e ambulatorial a enfermos carentes.
Tudo isso qualifica a instituição para receber o titulo

declaratd'rio de utilidade pública.
Conclusão

Pela razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 714/96 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 28 de maio de 1996.
Jorge Hannas. relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Hp 133/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 133/95, de autoria do Deputado

Wanderley Ávila, que dá nova denominação â Escola Estadual
Boa Vista, localizada no Município de Teófilo Otôni, 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, lp, do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 133/95
Dá nova denominação á Escola Estadual Boa Vista, localizada
no Municipio de Teófilo Otôni.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Passa a denominar-se Escola Estadual Adão Pereira
de Almeida a Escola Estadual Boa Vista, localizada no
Município de Teôfilo Otõni.
Art. 2cJ - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora - José

Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 372/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 372/95, de autoria do Deputado Jairo
Ataide, que dá nova denominação à Escola Estadual Ribeirão
Vermelho, localizada no Município de São Geraldo, 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 372195
Dá nova denominação à Escola Estadual Ribeirão Vermelho,
localizada no Município de São Geraldo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Passa a denominar-se Escola Estadual Angelo
Benhami a Escola Estadual Ribeirão Vermelho, localizada no
Município de São Geraldo-
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora - José

Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Hp 495/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 495/95, de autoria do Deputado Arnaldo
Canarinho, que declara de utilidade pública o Centro
Recreativo Aguia de Ouro, com sede no Município de Contagem,
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 i, 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 495/95



Declara de utilidade pública o Centro Recreativo Águia de
Ouro, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l -Fica declarado de utilidade pública o Centro

Recreativo Águia de Ouro, com sede no Município de Contagem.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora - José

Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 578/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei flQ 578/95, de autoria do Deputado
Wanderley Ávila, que declara de utilidade pública a
Associação de Pais, Amigos e Mestres - APAM do Colégio
Militar de Belo Horizonte -, com sede no Município de Belo
Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 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 578/95
Declara de utilidade pública a Associação de Pais, Amigos e

Mestres - APAM do Colégio Militar de Belo Horizonte -, 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

de Pais, Amigos e Mestres - APAM do Colégio Militar de Belo
Horizonte -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora - José

Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 592/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 592/95, de autoria do Deputado Toninho
Zeitune, que declara de utilidade pública o Instituto
Histórico Israelita Mineiro - IHIM -, 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 á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 1, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 592195
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Declara de utilidade pública o Instituto Histórico
Israelita Mineiro - IHIM -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - 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. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1996.
Paulo Sctiettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 834/95
Comissão de Redação

0 Projeto de Lei nQ 634/95, de autoria do Deputado Raul
Lima Neto, que declara de utilidade pública a Associação dos
Barraqueiros Ratos de Praia de Januária, com sede no
Município de Januária, 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 634195
Declara de utilidade pública a Associação dos Barraqueiros
Ratos de Praia de Januária, com sede no Município de
Januária.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utiidade pública a Associação
dos Barraqueiros Ratos de Praia de Januária, com sede no
Município de Januária.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1996-
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão. -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 653/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 653/96, de autoria do Deputado Jorge
Hannas, que declara de utilidade pública a Fundação Hermine
e Paul Zielinski, com sede no Município de Belo Horizonte,
foi aprovado no 2g turno, na forma do vencido no lo 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 á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 653196
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Declara de utilidade pública a Fundação Hermine e Paul

Zielinski, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Fundação
Hermine e Paul Zielinski, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1996
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -
Elbe Brandão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 655/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 655/96, de autoria do Deputado Alencar
da Silveira Júnior, que declara de utilidade pública a
Comunidade Kolping da Vila Belém, 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, § 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 655/96
Declara de utilidade pública a Comunidade kolping da Vila

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

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 657/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 657/96, de autoria do Deputado Durval
Angelo, que declara de utilidade pública a Associação de
Moradores do Bairro Nossa Senhora Aparecida, com sede no
Município de Manhumirim, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

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

PROJETO DE LEI No 657/96
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Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do
Bairro Nossa Senhora Aparecida, com sede no Município de
Manhumi rim -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação

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

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1996
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Hp 670/SE
Comissão de Redação -

O Projeto de Lei no 670/96, de autoria da Deputada Elbe
Brandão, que declara de utilidade pública o Nacional
Atlético Clube, com sede no Município de Muriaé, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de q ue, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do arU 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 Hp 670196
Declara de utilidade pública o Nacional Atlético Clube, com

sede no Município de Muríaé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Nacional
Atlético Clube, com sede no Município de Muriaé
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão.
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ATA DA 155a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 29 DE MAIO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús
e Sebastião Navarro Vieira

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Oficios, telegramas e
cartões - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei flQS
831 a 833/96 - Requerimentos ns 1.452 a 1.455/96 -
Requerimentos dos Deputados Ermano Batista e outros,
Péricles Ferreira e outros, Gilmar Machado(s), Ronaldo
vasconcel los e Dinis Pinheiro e da 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 -
Comunicações: Comunicação da Comissão de Educação - Palavras
do Sr. Presidente - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Elbe Brandão, Gilmar Machado, Carlos Pimenta,
Marcos Helênio e Miguel Martini - Registro de presença - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): ta Fase: Abertura de Inscrições -
Decisão da Presidência - Leitura de Comunicações
Apresentadas - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei no 263/95; aprovação;
verificação de votação; inexistência de "ouorum para
votação; anulação da votação; chamada para recomposição do
número regimental; existência de quorum" para discussão -
Requerimentos: Requerimento do Deputado Bonifácio Mourão;
encaminhamento à Comissão de Meio Ambiente - Requerimentos
do Deputado Gilmar Machado(3); inclusão dos Projetos de Lei
nos 420 e 434/95 e 743/96 em ordem do dia, para os fins do
art 288 do Regimento Interno - Requerimento do Deputado
Péricles Ferreira e outros; deferimento - Requerimento do
Deputado Emano Batista e outros; deferimento - Chamada para
verificação de quorum"; existência de "quorum' para
discussão - 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão
e Votação de Proposições: Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei no 734/96; encerramento da discussão -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José Haueiseh - Ibrahim Jacob
- Ermano Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio -
Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - António Andrade -
Antônio Genaro - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac
Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta -
Clêuber Carneiro - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dm15
Pinheiro - Ojalrna Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão -
Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto
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- Ivair Nogueira - Ivo José - João Batista de Oliveira -
João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonidio
Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves - Marcos
Helênio - Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Péricles Ferreira -
Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo -
Toninho Zeitune - Wilson Trôpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 141ht5min,
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 d reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- A Deputada Elbe Brandão, 1-Secretária "ad hoc", lê a

seguinte correspondência:
OFÍCIOS

Dos Srs. João Fassarel la. Deputado Federal; Ronan Ramos de
Oliveira, Chefe do Cerimonial do Governo do Estado, em nome
do Governador do Estado; Abel Lobo Cordeiro, Chefe de
Gabinete do Líder do PTB na Câmara Municipal desta Capital,
em nome da Vereadora Zazá Schettino, agradecendo o convite
para a reunião especial em homenagem à Associação Comercial
de Juiz de Fora.
Do Sr. Júlio César Elias Cardoso, Prefeito Municipal de
Patrocínio, agradecendo o convite para participar do ciclo
de debates com o tema 'Agribusiness".
Do Sr. Giovani Luiz Varela, Presidente da Câmara Municipal
de Itabirito, solicitando a reversão das demissões dos
funcionários da área educacional do Estado. (- A Comissão de
Educação.)
Do Sr. Lauro Pereira Cabral. Presidente da Câmara Municipal
de Tupaciguara, manifestando reprovação à proposta de
aumento da aliquota referente a desconto do IPSEMG no
salário do funcionalismo público estadual. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei nQ 813/96.)
Da Sra. Maria de Lourdes Pimenta Barbosa, Presidente da
Câmara Municipal de Capelinha, comunicando a sanção ao
projeto que fixa em nove o número de Vereadores para o
recém-criado Município de Angelândia. (- A Comissão de
Assuntos Municipais.)
Do Sr. Orlando Lopes, Presidente da Câmara Municipal de
Promissão, SP, encaminhando cópia da Moção ng 48/96, de
autoria do Vereador Edson Buzetti, em que propõe seja feita
gestão junto à Câmara dos Deputados, para que se enfatize,
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no currículo escolar, de forma obrigatória, a crença em Deus
como criador do mundo. (- A Comissão de Educação.)
Do Sr. Cláudio Roberto Mourão da Silveira. Secretário de
Administração, informando, em atenção a oficio da Comissão
de Justiça (solicitação de informações acerca de imóvel
pertencente ao Estado, a ser doado ao Município de Frutal),
que a Secretaria de Esportes manifestou-se favoravelmente à
reversão de parte do terreno. (- A Comissão de Justiça.
Anexe-se ao Projeto de Lei no 630/95.)
Do Sr. José Roberto Vasconcelos Novais, Secretário
Executivo do Fórum Nacional dos Secretários Estaduais de
Habitação, informando a composição da nova diretoria da
entidade.
Do Sr. Salvador Franklin de Miranda, Presidente da
Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas
Gerais - AFFEMG - , encaminhando exemplar do documento "Por
Uma Reformulação na Administração Tributária", elaborado
pela entidade.
Do Sr. André Luis Alves de Melo, do Município de

Uberlândia, retirando reclamação contra ato do Governador do
Estado. (- A Comissão de Administração Pública.)
Do Sr. Ranulfo Pereira, Secretário Executivo da Associação

dos Municípios da Microrregião da Baixa Mogiana, informando
a composição da diretoria da entidade eleita para o
exercício de 1996-

TELEGRAMAS
Do Sr. Zaire Rezende. Deputado Federal, agradecendo convite
para ciclo de debates.
Do Sr. José Maria Caldeira, Presidente do TRT - 3a Região,

agradecendo convite para a reunião especial em homenagem à
Associação Comercial de Juiz de Fora.

CARTOES
Dos Srs. Fernando Alberto Diniz, Deputado Federal, Ricardo
Pinheiro, Diretor Regional da ECT. Fábio Eugênio Ferreira
Lima, Secretário Adjunto da Habitação, e Maria Regina
Nabuco, Secretária Municipal de Abastecimento, agradecendo o
convite para a reunião em homenagem ao centenário de
fundação da Associação Comercial de Juiz de Fora.
Do Sr. Eduardo Barbosa, Secretário do Trabalho, agradecendo
o convite para a reunião em homenagem à Academia
Municipalista de Letras de Minas Gerais.
Da Sra. Maria Regina Nabuco, Secretária Municipal de

Abastecimento, e do Sr. Mário José Ferreira, Presidente da
Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio
Grande, agradecendo o convite para o ciclo de debates com O
tema "Agribusiness'.

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

proposições:
PROJETO DE LEI No 831195
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Declara de utilidade pública a Associação de Recuperação
pela Educação, Saúde e Trabalho - AREST -, com sede no
Município de Lavras.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Recuperação pela Educação, Saúde e Trabalho, com sede no
Município de Lavras.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 1996.
Ailton Vilela
Justificação: A Associação de Recuperação pela Educação,

Saúde e Trabalho - AREST - é uma sociedade civil sem fins
lucrativos nem intuito político. Tem como objetivo a
recuperação e a reeducação de toxicômanos e alcoólatras, sem
distinção de cor, raça, credo religioso ou condição
socioeconômica, e se baseia nos princípios científicos e
cristãos, principalmente no trinômio educação, saúde e
trabalho. Visa ainda prevenir e conscientizar a sociedade
dos danos causados pelos tóxicos e pelo álcool. Dá
orientação aos familiares dos recuperados, sempre que
necessário e dentro de suas possibilidades. Promove
simpósios, campanhas e estudos visando á reestruturação dos
recuperados e de seus familiares. Por esses grandes serviços
prestados à comunidade é que pedimos que a Associação seja
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 832/96
Dá denominação a rodovia que liga os Municípios de Araguari

e Indianápolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. i - Fica denominada Rodovia dos Cafeicultores a
rodovia estadual que liga o Município de Araguari ao
Município de Indianópolis.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 1996.
Gilmar Machado
Justificação: A região do Triângulo caracteriza-se pela sua

tradição agropecuária, sendo que particularmente em Araguari
e Indianápolis destaca-se a produção cafeeira, que detém
selo de qualidade em seus produtos, os quais são exportados
para outros Estados e países.
Tal proposição traduz o anseio da população, que comumente
já denomina a rodovia desta forma. Foi aprovado recentemente
um requerimento na Câmara Municipal de Araguari solicitando
que esta se esforçasse a fim de que a vontade popular fosse
satisfeita na forma legal.
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Para atender à reivindicação dos moradores dessa região,
conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste
projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Administração Pública, para
deliberação, nos termos do art. 195, dc o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 833196
Dá a denominação de Rodovia Engenheiro Ary Belisário à
rodovia de ligação entre os Municípios de Conselheiro
Lafaiete e Ouro Branco.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica denominada Rodovia Engenheiro Ary Belisário
a rodovia de ligação entre os Municípios de Conselheiro
Lataiete e Ouro Branco-
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de maio de 1996.
Arnaldo Penna
Justificação: Ary Belisário nasceu na cidade de Pedro
Leopoldo, em 11/2/1907, formou-se em Engenharias de Minas,
Metalúrgica e Civil em 1934, pelaEscola de Minas de Ouro
Preto. Dedicou toda a sua vida á mineração. Admitido, em
1936. na firma A. Thun & Cia., iniciou uma longa e vitoriosa
carreira, que teve como ponto central a mineração de Casa de
Pedra, no Município de Congonhas, assumindo a chefia dos
serviços dessa mineração em 1939. Nesse ano, em decorrência
do Plano Siderúrgico Nacional, providenciou medidas que
viriam a resultar na desapropriação dos bens da A. Thum &
Cia. em favor da Companhia Siderúrgica Nacional. Elevado a
Chefe do Setor de Minas Gerais da CSN, ali permaneceu, na
mesma qualidade, até seu desligamento da empresa, ocorrido
em agosto de 1969-
Representou a CSN em vários congressos. Foi homem de

cultura elevada, de bom coração, pai de família exemplar.
Granjeou amizades sem número em Conselheiro Lafaiete, onde
viveu por décadas, em Congonhas e em toda a região do Alto
Paraopeba, onde exerceu, com brilho singular, a
administração da CSN.
Falecido em 7/9/69, deixou viúva O. Maria José de Lima
Belisário, hoje já falecida, e filhos.
Será exemplo para todos a lembrança do engenheiro Ary
Belisário, com seu nome dado à rodovia, razão por Que se
espera a aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Administração Pública, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 1.452/96, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas com vistas ao asfaltamento da
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estrada que liga o Município de Nanuque à localidade de
Montanha. (- A Comissão de Administração Pública.)
NQ 1.453/96, do Deputado Arnaldo Canarinho, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a
Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais -
OCEMG - por seus 25 anos de existência. (- A Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais.)
NQ 1.454/96. do Deputado Miguel Martini, em que pede sejam

solicitadas ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e
ao Diretor do Departamento Estadual de Obras Públicas as
informações que menciona acerca da execução de -obras
públicas previstas no orçamento de 1996.
NQ 1.455/96, do Deputado Miguel Martini, em Que pede sejam

solicitadas ao Diretor-Geral do DER-MG as informações que
menciona acerca da execução de obras públicas previstas no
orçamento de 1996. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)
- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos
Deputados Ermano Batista e outros, Péricles Ferreira e
outros, Gilmar Machado (3). Ronaldo Vasconceilos e Dinis
Pinheiro e da 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.

- COMUNICAÇÕES
- E também encaminhada à Mesa comunicação da Comissão de

Educação.
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário, que em virtude da
promulgação da Resolução ri 5.168. o Pequeno Expediente das
reuniões ordinárias ficará acrescido de 5 minutos.
Informa, ainda, que os oradores terão o tempo de 15 minutos

para sua exposição, permitidos os apartes, que serão de até
3 minutos cada, uma vez permitidos pelo orador na tribuna.

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,
representantes da imprensa, funcionários desta Casa.
Já disse o cantor e compositor: "Amigo é coisa para se

guardar do lado esquerdo do peito, dentro do coração, mesmo
que o tempo e a distância digam não (. ..) o que importa é
ouvir a voz que vem do coração".

Pra distância infinita se foi o nosso amigo Márcio Luiz
Fonseca Ferreira, o Marcinho da Quilombo Criação e Produção,
que, entre outros projetos, assessorava o cantor e
compositor Milton Nascimento.

Marcinho dirigia a Quilombo voltado para o planejamento e
execução de atividades artistico-culturais e sociais. Foi o
responsável pela produção de todas as turnês nacionais e
internacionais de Milton Nascimento e de dois de seus
álbuns. Sempre fez questão de exaltar Minas além das Gerais,
cultivou como ninguém as suas raizes belo-horizontinas e
mineiras. Márcio Ferreira coordenou a criação e a produção
da campanha "Tancredo é Travessia", em 1982, vencida pelo



ex-Governador Tancredo Neves. I-iá que se lembrar que,
juntamente com Milton Nascimento, projetou o coral do
Curumim em todo o Pais, mostrando a educação-modelo que
Minas atribui ás crianças a partir do Projeto Curumim.

Visionário, otimista, Márcio também integrava a equipe de
elaboração da campanha de lançamento do projeto dos direitos
humanos, que estava sendo preparada pelo Governo Federal.

Para os amigos, para a cultura, para o cenário artistico,
para a politica, inclusive, é, sem sombra de dúvida, uma
perda irreparável. Apegado a Nossa Senhora, devoto
fervoroso, certamente está de lá, em paz, missão cumprida,
olhando por seus amigos e familiares A família Ferreira
Fonseca enviamos o nosso sentimento de profundo pesar.

Qualquer dia, amigo, a gente vai-se encontrar". Muito
obrigada.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

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

Deputados, imprensa, queremos saudar esta alteração e
esperamos que, quando da votação em definitivo das
modificações do nosso Regimento Interno, possamos de fato
estimular a intervenção e o debate aqui neste espaço, porque
entendemos que esta Casa tem de, realmente, criar condições
para que os debates se desenvolvam e as matérias e os temas
venham para esta Casa.

Em primeiro lugar, gostaríamos de relatar que estranhamos
a modificação na escala de pagamento dos servidores do Poder
Executivo. Isso porque iniciamos um processo de debates e
negociações com o Poder Executivo, por intermédio do Vice-
Governador do Estado, Walfrido dos Mares Guia, do Secretário
da Fazenda. João Heraldo, e do Secretário de Administração,
Cláudio Mourão. Estavam também presentes o Deputado Romeu
Queiroz, Lider do Governo, e o Deputado Jairo Ataide, Líder
do PFL. Nós estávamos participando da reunião, juntamente
com 15 representantes dos servidores públicos. Isso foi na
segunda-feira próxima passada. Nesse dia, iniciamos um
processo de discussão a respeito da situação dos servidores
públicos do Estado de Minas Gerais, não só do Poder
Executivo mas também do Poder Judiciário. Queremos discutir
a situação financeira que hoje aflige milhares e milhares de
servidores do Estado. Não podemos ficar omissos nessa
questão. Na mesa de negociação, não foi colocada, em momento
nenhum, modificação na escala de pagamento. Por isso,
realmente nos causa estranheza, porque entendemos que as
partes que negociam devem respeitar o q ue foi combinado. Os
servidores estão demonstrando que têm interesse de discutir
a real situação do Estado e, por conseqüência, seu
reajustamento salarial. Não é possível que o Governo trate o
servidor dessa forma Ele senta à mesa, começa a discutir e,
logo depois, é surpreendido com publicações no "Minas
Gerais" modificando regras que não constavam na pauta de
negociações. Nós, da Oposição, e os servidores do Estado
queremos continuar discutindo essa situação. Entendemos que
é necessário um reajustamento dos salários dos servidores 0
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processo de inflação, mesmo não estando nos patamares
anteriores ao Plano Real, ainda é significativo. Hoje, temos
5% a 10% de inflação; naquela época, ela era de 50%. Cada
vez mais o servidor tem uma diminuição de seu poder de
compra e se vê em dificuldades. Com essas modificações, o
servidor vai ter vários problemas, porque não mudou a escala
de cobranças de seu aluguel, de sua conta de água ou de luz
ou de sua conta nas farmácias. O Governador, com isso, vai
criar uma dificuldade brutal para os servidores. Podemos
imaginar que o Governador, mais uma vez, está querendo levar
pânico aos servidores para, quando chegar o projeto de
demissão que ele está chamando de desligamento voluntário, o
servidor se veja obrigado a pedir contas. Isso porque não
agüenta a bagunça, a desorganização e, acima de tudo, a
dificuldade que o Governador lhe impõe.
Queriamos também deixar registrado que não concordamos com

a forma como o Governo enviou a esta Casa o projeto da
contribuição complementar para a previdência, que ele dizia
se tratar da criação de um fundo. Não é verdade. Ao ler o
projeto, vi que isso, na realidade, é um confisco salarial.
Neste momento em que não há reajuste salarial e os
servidores passam por dificuldades, o Governo quer aumentar
a contribuição deles de 2% a 4%. isso é reduzir e confiscar
salários.
E mais, o projeto estabelece, no parágrafo único do seu

art. lg, que essa contribuição vai para o caixa do Tesouro,
podendo ser usada para pagamento de aposentados ou para
Qualquer outro fim. Esse dinheiro pode ser gasto em
investimento, custeio ou qualquer outra atividade, inclusive
naquelas que não sejam da própria previdência. Por isso, não
podemos concordar.
Outro detalhe é que o Governo manda essa contribuição

através de projeto de lei ordinária. Em nosso entendimento.
toda e qualquer modificação no Estatuto dos Servidores tem
que ser feita por lei complementar. Portanto, não pode ser
feita por votação apenas de maioria simples, mas votação
qualificada. Também sua tramitação não pode ocorrer em
regime de urgência. Tem que ser em processo normal, que nos
permita o debate. Estamos apresentando urna emenda na
Comissão de Constituição e Justiça, pedindo a transformação
do projeto de lei ordinária em projeto de lei complementar,
a fim de que tenhamos o tempo necessário para o
estabelecimento desse debate. Para isso, estamos
protocolando, hoje, junto á Mesa da Casa, um requerimento
com o seguinte teor:

- Lê requerimento solicitando a realização de um seminário
legislativo com o propósito de discutir a questão
previdenciária no Estado, tendo em vista a situação
financeira e patrimonial do IPSEMG, assim como o cumprimento
de suas finalidades estatutárias, em conjunto com a
discussão da questão da aposentadoria dos servidores
públicos do Estado de Minas Gerais, e cuja justificação é a
que se segue.
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"Hoje esteve presente nesta Casa, na Comissão de Saúde e

Ação Social, o Presidente do IPSEMG, José Maria Borges,
expondo a grave crise financeira vivida por aquele
Instituto.
Segundo o próprio balanço do IPSEMG, esse déficit vem de

longa data e decorre da falta de aplicação tempestiva de
parte dos resultados e da retenção das contribuições que o
Estado vem praticando. Esse déficit tem se agravado com a
utilização, pelos Governos, dos recursos da reserva técnica
para realização de empréstimos irregulares, levando a
autarquia a um processo lento de descapitalização.
Para se ter uma idéia, o déficit acumulado da reserva

técnica já atinge a cifra de R$900.000.000.00
Por outro lado, a reforma constitucional de 1988, ao

transferir para o sistema previdenciãrio do Estado cerca de
70 mil celetistas que contribuíam para o INSS, sem o devido
aporte no caixa do IPSEMG, contribui para que, a curto
prazo, a instituição se inviabilize
Paralelamente, tramita nesta Casa o Projeto de Lei n

813/96, que cria um desconto adicional na remuneração do
servidor, com a pretensa função de dar cobertura às
aposentadorias de responsabilidade do Tesouro.
O enfrentamento da questão previdenciária no Brasil é

urgente e imprescindivel, nas não podemos, de forma alguma,
concordar com a abordagem superficial, fragmentada e
equivocada que vem sendo dada á questão.
Cabe ao Legislativo, conjuntamente com os servidores e o

Poder Executivo, enfrentar seriamente este grave problema,
com repercussões de curto e longo prazo na capacidade do
Estado de cumprir suas funções, gerando, através do
cornecimento da realidade, a busca de soluções efetivas para
es-.-- inadiável problemática.
Então, esperamos que a Mesa da Assembléia Legislativa

marque, o mais urgente possível, de preferência ainda no
primeiro semestre, esse grande seminário. Esta Casa vem
fazendo grandes debates sobre temas importantes da
conjuntura nacional- Entendemos que esse tema da
aposentadoria é extremamente importante para todo o povo de
Minas Gerais, em especial para os servidores". Queremos
estabelecer esse debate. Queremos que os servidores públicos
tenham a possibilidade de falar, porque, hoje, há uma
campanha, orquestrada pelo Governo Federal e divulgada pela
imprensa, de que os servidores só recebem privilégios, de
que a aposentadoria dos servidores é um privilégio, de que
os servidores são muito pesados para o Estado e que, por
isso, são responsáveis pela crise do Pais. Não podemos mais
concordar com isso. Os servidores precisam, também, ser
ouvidos. E preciso que se lhes dê voto, porque não é mais
possível o massacre que vêm sofrendo por parte do Governo
Federal. Não compactuamos com isso e, portanto, queremos dar
voto a esses servidores, que, infelizmente, não estão
podendo se expressar, devido à campanha que o Governo
Federal vem fazendo para que possa continuar enchendo os
cofres dos banqueiros, acobertando aqueles que desviaram
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milhões ou bilhões de dólares do nosso povo, aceitando as
falcatruas e negociatas dos rural istas e fazendo acordos com
a Mendes Júnior e outros. Assim, essas pessoas poderão
continuar tranqüilas, como é o caso da família Calmon de Sã,
da família Magalhães Pinto, etc. Não podemos mais assistir a
isso passivamente, calados. Temos que dar um basta.
Desejamos que o Presidente da República, cuja atividade
preferencial, no exercício da Presidência, é viajar, possa,
realmente, não só visitar os grandes palácios mas também
parar e discutir com a população, como ocorreu na França,
onde a população foi às ruas, parando o pais, para que o
Governo pudesse ouvi-]a a respeito da previdência. Esperamos
que isso ocorra e que, pelo menos, com essa experiência da
França, quando voltar ao Pais, ele possa diminuir a sua
arrogância, voltando para o diálogo, a fim de Que possamos
discutir, de fato, os temas profundos e as dificuldades do
nosso povo.

Para concluir, queremos, mais uma vez, deixar registrado o
nosso protesto por essa modificação que o Governo fez na
escala de pagamento dos servidores. Estaremos presentes à
próxima rodada de negociações, que será marcada entre os
dias 10 e 12. Queremos colocar na mesa, mais uma vez, a
nossa posição, se o Governo quiser discutir seriamente o
assunto, porque nós, parlamentares, não estaremos ali para
brincar. Queremos mais respeito por parte do Executivo.
Queremos que, na mesa de negociações, respeite-se o que está
sendo discutido. A mudança na escala de pagamento não estava
na mesa, porém, o Governo, por meio de resolução, publicou
no Minas Gerais' as suas alterações, e o problema é dos
servidores, que têm suas prestações e suas contas. Não
podemos mais concordar com isso. Caso contrário, estaremos
destruindo um património fundamental para a manutenção do
Estado e para o seu desenvolvimento: os servidores públicos
e suas famílias.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos

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

Deputado Agostinho PatrCjs, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,
senhoras e senhores, inicialmente, antes de entrar
propriamente no tema que me traz, hoje, á tribuna da
Assembléia Legislativa, quero cumprimentar o Sr. Vereador
Presidente da AVAMS, Dr. João Hamilton Silveira, de Montes
Claros, e o Sr. Secretário da AVAMS, Vereador Toninho, Que
estão presentes no nosso p lenário. Queremos dizer da
importância desse órgão - a Associação dos Vereadores da
Área Mineira da SUDENE. Entre outras atividades, no trabalho
parlamentar que desenvolve, ela está empenhada no retorno e
no reinicio de uma série de obras paralisadas no Norte de
Minas. Aliás, esse tema foi por nós amplamente debatido, e
temos mantido contato com o Sr. Governador do Estado
mostrando a necessidade da retornada urgente dessas obras.
Tanto é que, na próxima terça-feira, estaremos em audiência
com o Sr. Governador, e tomamos a liberdade de convidar a
diretoria da AVAMS para nos acompanhar nessa audiência.



quando iremos mostrar ao Sr. Governador a importância do
reinicio dessas obras para nós, norte-mineiros. Parabéns.
João Hamilton, parabéns, Toninho, pela luta, pelo trabalho
mostrando, realmente, que em Montes Claros e no Norte de
Minas existem Câmaras Municipais á altura daquela região.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, existem momentos em que

não podemos perder a chance de nos manifestar. Estamos
vivendo num Pais em que os fatos acontecem de uma forma
muito rápida e, se não estivermos atentos aos
acontecimentos, se não estivermos profissionalmente
preparados para esses acontecimentos, eles acontecem'e não
tomamos conhecimento dos frutos de vários trabalhos que
surgem. Isso se aplica, de forma particular, na nossa vida
pública, na vida dos administradores e dos parlamentares.
Quero, antes de entrar no assunto principal de meu

pronunciamento, citar dois fatos que são exemplos típicos de
termos, realmente, de ficar atentos aos acontecimentos. Na
nossa região do Norte de Minas temos um projeto que foi
responsável e fundamental para uma grande aplicação de
recursos na área da saúde. E o Projeto Nordeste de Saúde.
Esse projeto foi implantado em Minas Gerais em 1983 - já se
vão praticamente 13 anos -, e os recursos vinham sendo
repassados ás Prefeituras do Norte de Minas de uma forma
muito lenta, que não correspondia à expectativa daquela
região. Do ano passado para este ano o Sr. Secretário de
Saúde, Dr. Rafael Guerra, ao colocar toda a sua equipe de
ação dando ênfase á importância desse projeto, conseguiu, em
apenas um ano e meio, repassar praticamente de 60 a 70% dos
recursos, encerrando essa primeira etapa do Projeto
Nordeste. E, graças a essa eficiência, este ano, o Sr.
Ministro da Saúde está fazendo uma coleta de recursos que
sobraram de outros Estados do Nordeste brasileiro, recursos
esses que serão repassados a Minas Gerais, para dar
continuação ao Projeto Nordeste. Eis ai um exemplo de
eficiência, de dinheiro bem empregado e de um trabalho
profissional que merece ser ressaltado nesta tarde.
Mas um fato negativo é que existiu e existe, também, o

Projeto Nordeste da Educação, pelo qual está sendo aplicado
um volume extremamente significativo de recursos nos Estados
nordestinos brasileiros. Uma parcela desses recursos seria
aplicada na área mineira da SUDENE, que faz parte, também,
das ações políticas e administrativas do Projeto Nordeste.
Fizemos um oficio ao Presidente da República e ao Sr.
Ministro da Educação mostrando a importância da inclusão da
área mineira da SUDENE no Projeto Nordeste da Educação e
recebemos um oficio dizendo que os recursos serão repassados
para o Ceará, Maranhão, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia,
Paraiba, Piauí e Rio Grande do Norte. E o oficio assim
termina: "Por oportuno, comunico não haver como acolher a
solicitação de V. Se., pelos motivos expostos acima'.
Perdemos o bonde andando e perdemos quantia significativa de
recursos.
Outro fato negativo. Sr. Presidente, que quero relatar

também, nesta tarde, e que é importante para nós,
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principalmente para a região norte-mineira, é que o Governo
brasileiro lançou, através de uma portaria interministerial,
datada do dia 9/5/96, o Programa Habitar Brasil.
Desafio qualquer Deputado aqui presente a me explicar o que
é esse Programa Habitar Brasil. Desafio, porque as
informações, infelizmente, através da Secretaria de
Habitação do Estado de Minas Gerais, não chegaram a esta
Casa e tampouco chegaram aos municípios mineiros. E um
programa extremamente importante para nós. Ele foi lançado
no dia 9 de maio e encerrou-se no dia 27 de maio.
Transcorreram apenas' 18 dias do lançamento desse programa, e
a Secretaria de Habitação deveria ter o compromisso de ir às
cidades mineiras, principalmente ás cidades que estão
precisando de recursos para construção de casas populares,
para urbanização de favelas, para obras de contenção de
encostas e para asfaltamento de vias urbanas e rurais. Essa
Secretaria, no entanto, não teve a preocupação de informar
aos Deputados e nem aos Prefeitos.

Concedo um aparte à Deputada Maria José Haueisen.
A Deputada Maria José Haueisen - Nobre Deputado Carlos

Pimenta, V. Exa. fez um desafio, e não é que eu esteja
aceitando esse desafio, mas talvez eu possa contribuir
dizendo o que seja o Programa Habitat II. A ONU planejou,
para este ano, um encontro em Istambul, que vai se dar no
principio de junho. Mas, anteriormente, a DNIJ selecionou, no
mundo inteiro, 100 cidades que se destacaram por qualquer
trabalho que favorecesse a habitação. Entre as 100 cidades
do mundo que foram escolhidas, 18 estão no Brasil. E temos a
grata satisfação de dizer que, entre as 18, 8 são
administradas pelo PT. As cidades de Belo Horizonte e Betim,
inclusive, foram selecionadas por terem apresentado ou
estarem executando um projeto de habitação que atenda às
regiões mais carentes. São projetos que foram considerados
pela ONU como possíveis de serem aplicados em outros
lugares. Esse é o Habitat II-
0 Deputado Carlos Pimenta - Agradeço o aparte da Deputada

Maria José Haueisen, mas estou me referindo a um programa
chamado Habitar Brasil, que foi lançado no dia 9. As
Prefeituras teriam 16 dias para se inscrever junto ás
agências da CEF e aprontar os projetos, para estarem aptas a
participar desse programa. Estou falando, em alto e bom som,
que a Secretaria de Habitação falhou ao não ter comunicado a
esta Casa e aos Prefeitos sobre esse programa. Infelizmente,
não temos um programa sequer da Secretaria de Habitação do
Estado de Minas Gerais. E muito bonito o Secretário sair
daqui e ir a Istambul falar acerca de projetos
habitacionais, sendo que Minas Gerais não tem nenhum
projeto, principalmente projeto de apoio ao trabalhador para
aquisição de casas populares.

Experiências verdadeiras são feitas no interior do Estado,
onde existe um grave problema social, que é a falta de
moradias. Estamos dizendo isso porque se trata de uma
irresponsabilidade muito grande da Secretaria de Habitação.
Tivemos o cuidado, nessas duas semanas, de ir duas vezes a
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Brasilia para nos inteirarmos do assunto, a fim de, pelo
menos, orientar alguns Prefeitos da região Norte de Minas,
onde o problema da falta de moradia é muito grave. De forma,
Sra. Secretária, que é importante que essa mesma equipe do
Governador acompanhe o seu trabalho E como se fosse uma
verdadeira orquestra E •quando um membro dela desafina,
neste caso, compromete o programa social do Governo Eduardo
Azeredo.

O programa de habitação, de construção de casas populares
para as pessoas de baixa renda foi um dos pontos importantes
e positivos da campanha eleitoral do atual Governo.- Mas é
preciso que se construam casas populares para as pessoas
pobres e humildes, e não essas casas populares feitas por
terceiros, por particulares, em que se exigem praticamente 5
ou 6 salários mínimos de renda familiar. O pobre coitado do
trabalhador não tem oportunidade de ir ao Banco conversar
com o gerente, nem tem acesso a um programa dessa natureza
Não queremos que fatos iguais a esse venham a acontecer em
Minas Gerais.
Estamos tratando de coisas sérias. Esse programa é um

programa sério, que envolve o programa Mobilização das
Comunidades Solidárias, do Governo Federal, que tem dinheiro
e recursos. Esse dinheiro, infelizmente, vai sair para
poucos Prefeitos do Norte de Minas q ue tiveram o cuidado ou
a sorte de se inteirar desse programa, mas não através da
Secretaria de Habitação.

A Deputada Maria José Haueisen - Um aparte, Sr. Deputado.
Entendemos a sua preocupação em relação ao Estado de Minas
Gerais. Agora me inteirei de que V Ex_ falava do Estado e
não apenas desse congresso em Istambul. Os projetos
premiados foram desenvolvidos em nível de municípios.
O Deputado Carlos Pimenta - Gostaria de me inteirar,

também, sobre onde aconteceram esses projetos. Realmente, as
informações que temos são que não há nenhuma experiência a
ser relatada em canto algum do País, no campo social e no
campo da construção de conjuntos habitacionais para pessoas
carentes e humildes de Minas Gerais. Por isso mesmo, estamos
vendo as invasões de terras de áreas urbanas e rurais, sem
perspectiva alguma. Talvez a única perspectiva que tínhamos
foi essa que venceu no dia 27, anteontem, para ser exato,
que tirou, talvez, as únicas oportunidades dos nossos pobres
administradores municipais. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos

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

Deputados, Sras. Deputadas, público presente, imprensa,
primeiramente quero cumprimentar o meu antecessor, Deputado
Carlos Pimenta, que disse claramente que o Estado não tem
uma política habitacional bem definida e que tem agido,
muitas vezes, de uma forma mais voluntariosa do que
propriamente planejada.
Concordamos com isso, porque há um déficit habitacional,

em Minas Gerais, de 400 mil moradias. Portanto, pouco ou
quase nada se tem feito nesse campo de política
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habitacional. Aquela política desastrada que incluiu o
chamado Plano Empresário, sobre a qual já tínhamos comentado
aqui, foi alvo de uma CPI. Ela mostrou casas superfaturadas.
Hoje, a maior parte delas encontra-se à disposição da
própria Caixa, porque os mutuários não têm condições de
pagar. Então, concordamos com essa critica. O Deputado
Carlos Pimenta está muito á vontade para falar, porque é um
Deputado governista. Quer dizer, não há motivo para dizerem
que é uma critica sem fundamento.

Sou, entretanto, obrigado a relatar o caso de um Prefeito
do PSDB. Não que queiramos denegrir esse partido. Penso se o
Deputado Francisco Ramalho, Líder do P506, e se outros
representantes desse partido - temos aqui vários outros
representantes - já tomaram conhecimento do que está
ocorrendo com o Prefeito de Governador Valadares, que é do
PSDB, e que, felizmente, deverá ser cassado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Srs. da

imprensa, público aqui presente. O que me traz a esta
tribuna é exatamente o caos administrativo em que se
encontra a cidade de Governador Valadares, que levou a
população a exigir o "impeachment" do Prefeito Paulo
Fernando, do PSDB, o qual é uma versão tupiniquim de
Fernando Collor de Mello.
Diante da calamitosa situação a direção do Partido dos

Trabalhadores de Governador Valadares divulgou carta aberta
aos demais partidos valadarenses, conclamando "as direções
desses partidos a exigirem de seus vereadores a cassação
imediata do Prefeito Paulo Fernando". O jornal da cidade
'Diário do Rio Doce", em editorial, no dia 27 de maio,
denuncia: "O atual Prefeito se envolveu de tal maneira na
teia dos descalabros administrativos, que a comunidade
passou a exigir - principalmente da Câmara de Vereadores,
que tem competência para tal - a cassação de seu mandato". E
completa: 'Esta ainda não aconteceu em virtude do
fisiologismo praticado pelo Prefeito, com 10 dos 19
Vereadores da atual legislatura".

Aqui, desta tribuna, eu fui um dos primeiros a denunciar o
Prefeito valadarense. Entre as muitas irregularidades, ele
criou entidades fantasmas para receber verbas de subvenção;
autorizou o aumento das passagens dos coletivos de
Valadares, em 40%, quase o dobro da inflação do ano inteiro.
O lixo se acumula nas ruas, são constantes as denúncias de
que o jornal "Bom Dia Leste", do Prefeito, é quase sempre o
vencedor das licitações de verbas publicitárias da
Prefeitura. Também o Instituto de Previdência Municipal -
IPREM -, sofre com a má administração de Paulo Fernando. O
Prefeito recolhe do funcionalismo, mas não repassa os
recursos para o IPREM. Outro absurdo: desde o mês de
fevereiro Que 05 Conselheiros eleitos para o Conselho
Tutelar estão aguardando a nomeação, a qual ele se nega a
fazer. E bom lembrar que, em seu art. 236. o Estatuto da
Criança e do Adolescente estabelece que é crime impedir a
ação do Conselho Tutelar.
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atentado do qual aquele Prefeito foi vitima, havendo
suspeitas de que ele próprio o tenha tramado.
A Câmara Municipal abriu três CPIs para apurar

irregularidades administrativas. A primeira foi a CPI da
Fundação Hospitalar - FUSHOSP -, que apurou a compra ilegal
de medicamentos, a contratação irregular de pessoal, a
compra com notas fiscais frias, inclusive com nota de motel
de Belo Horizonte.
A CPI da administração direta apurou irregularidades

dentro da administração direta e constatou novamente
contratação irregular de pessoal e desvio de verbas, entre
outros problemas.
A CPI da Engetécnica, empresa responsável pela coleta de

lixo da cidade, apurou que seu contrato é ilegal e
superfaturado.
Apesar destas irregularidades comprovadas, a Câmara

Municipal rejeitou os relatórios das três CPI5.
Se fôssemos enumerar todos os desmandos administrativos do

Prefeito valadarense, certamente tomaríamos muito mais
tempo. Esses exemplos servem para ilustrar a situação
calamitosa em que se encontra a cidade e justificar o pedido
de cassação.
Essa exigência foi feita pela Igreja, pelos clubes de

serviço e por várias pessoas.
Com muito prazer, concedo aparte ao Deputado Francisco

Ramal ho.
O Deputado Francisco Ramalho - Quero dizer ao Deputado

Marcos Helênio que o PSDB não compactua com o malfeito de
nenhum elemento de seus quadros. Esperamos, realmente, Que a
Câmara Municipal apure todas as possíveis irregularidades do
Prefeito, e que, em qualquer lugar de Minas Gerais onde haja
um elemento do PSDB que não esteja procedendo com legalidade
e com respeito, ele seja realmente punido . Infelizmente,
não podemos ter - e nenhum pa-ido tem - um quadro ideal.
Mas aqueles que estiverem fora da ética, fora do que
preceitua o partido não devem continuar nele nem na vida
pública.
O Deputado Marcos Helênio - Fico satisfeito ao ver a

atitude do Deputado Francisco Ramalho e de vários outros
Deputados do PSDB, pelos quais temos grande admiração, pois
são pessoas sérias. Tenho convivido diariamente com os
Deputados João Leite e Miguei Martini, e conhecemos o
trabalho que fazem. Portanto, afirmamos que esse Prefeito
está denegrindo a imagem do PSDB. Basta ver toda a
comunidade pedindo, imediatamente, a sua retirada e
cassação.
Quero me solidarizar com a comunidade valadarense que não

suporta mais tanto desrespeito e exige a cassação do
Prefeito. Essa medida irá evitar que a situação se complique
ainda mais. Quem assumir poderá sanear a máquina pública,
preparando-a para o novo Prefeito, a ser eleito em outubro.
Muito mais que cassar é preciso garantir que pessoas

corruptas e desonestas não continuem se candidatando, se



692

elegendo e se escondendo atrás da imunidade parlamentar. O
ex-Senador Murilo Badaró, em seu artigo publicado no jornal
"Hoje em Dia", de 28 de maio, revela "o grande número de
candidatos ás próximas eleições, em 3 de outubro, cujos
processos dormitam nos escaninhos da burocracia judiciária,
em especial, nos cartórios do interior, onde as influências
e as pressões se fazem mais desabridamente". Ele ainda
reforça a proposta apresentada pelo PT de criação de câmara
criminal especializada em casos de improbidade
administrativa. A criação dessa câmara irá agilizar os
julgamentos e certamente reduzirá o espaço dos corruptos.
Por fim, espero que os Vereadores valadarenses ouçam o

clamor do povo e votem a favor da destituição desse
Prefeito, antes que seja tarde demais.
Faço urna conclamação, a fim de que a justiça não permita

ás pessoas que estão respondendo processos se candidatarem
e, depois, se esconderem atrás da imunidade parlamentar.
Portanto, fica feito, aqui, o registro, esperando que as
diretorias dos diversos partidos façam um apelo aos
Vereadores que os representam, para que não se coadunem e
não sejam coniventes com o que está sendo praticado nesse
município. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel

Martini
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, galerias, imprensa, estamos vivendo o clima e nos
aproximando das eleições municipais de 1996.
Sentimos o ambiente político esquentar em todo o Pais, em

razão das próximas eleições municipais, a realizarem-se no
dia 3/10/96, segundo convocação do TSE, de acordo com a Lei
nQ 9.100, promulgada no dia 29/9/95.
Há muita mobilização e movimentação em todos os partidos,

em razão da seleção e da escolha dos seus candidatos a
Prefeito e Vereadores.

Negociam-se alianças, coligações, frentes, etc.,
procurando-se as melhores condições de participação e
maiores possibilidades de êxito no pleito eleitoral.
Os pré-candidatos, numa mistura de nervosismo, ilusão e

dúvidas, alguns mais confiantes e outros mais angustiados,
Preparam-se para enfrentar, primeiramente, seus concorrentes
dentro dos próprios partidos que serão escolhidos no dia da
convenção.
Superada essa fase, os já indicados prepararão suas

munições para saírem pelas ruas á procura de votos.
O povo está na expectativa da definição dos partidos

quanto á forma de participação no pleito e quanto aos
candidatos que deverão expressar seus propósitos e planos
Tudo isso é normal, pois assim acontece em todo sistema

democrático tradicional, em qualquer parte do mundo; mas
parece-nos muito importante fazer aqui algumas considerações
e reflexões de caráter ético-político, dada a especial
significação das próximas eleições municipais, em vista da
possibilidade de consolidar a nossa ainda frágil democracia,
de estimular a efetiva participação da sociedade na decisão
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de todos os assuntos que dizem respeito a seu destino e de
criar as condições que permitam uma qualidade de vida digna
das pessoas que habitam este Pais.
Já é hábito, entre a grande maioria dos políticos

tradicionais, não se preocupar em diagnosticar a realidade
social nos âmbitos local, estadual ou nacional que pretendem
representar, na hipótese de serem eleitos.
A primeira grande tendência da maioria dos candidatos é

conseguir muito dinheiro, das mais variadas fontes, para
pagar especialistas em "marketing político, especialistas
apenas em imaginar e criar recursos de efeito visual e de
forte impacto emocional a fim de sensibilizar o eleitorado
para que abra mão de seu voto.
Aqui vale tudo, o fim justifica os meios, desde denegrir

os adversários, passando pelo desfile de modelos, homens ou
mulheres, especialmente contratados, artistas, atores e
atrizes, poses de karatê, enfim, recursos subliminares
visando atingir o emocional das pessoas.
Entretanto, da realidade crua não se fala, ou fala-se

deturpando-a, e não se apresentam projetos ou propostas
sérias para se enfrentarem efetivamente os problemas
concretos da sociedade.
Então, as campanhas eleitorais são tradicionalmente

demagógicas, porque não se realizam a partir de um
diagnóstico sério dos problemas, das necessidades e das
aspirações da população.

Já é tradição neste Pais pedir respaldo popular a troco de
nada e pensar em elaborar algum programa apenas depois de
eleito, quando se tem vontade de fazer algo, e, nesse caso,
rende-se culto á improvisação.
O desemprego é cada vez mais dramático.
As escolas são insuficientes, é deficiente nosso sistema

educacional
Os meios de transporte não são suficientes e são de

péssima qualidade os que ai estão.
As vias de comunicação estão sem manutenção; convive-se

com os dramáticos problemas habitacionais e de saúde, as
insuficientes e deficientes áreas de lazer, a falta de
preservação do meio ambiente, os menores abandonados, os
sem-terra e a insegurança pública, um dos principais fatores
de preocupação social nas áreas urbanas.
Enfim, os excluídos estão ai, esperando por futuros

Prefeitos e Vereadores competentes e probos.
A ação dos poderes públicos, incluindo o Governo

municipal, deve garantir de maneira eficiente, a cada
cidadão, maior proteção á sua vida pessoal e à sua família,
para que ele se sinta defendido e protegido na intimidade de
sua existência.
A sociedade inteira está na expectativa, aguardando por

uma profunda renovação na gestão política e administrativa
municipal, porque esse é o âmbito por excelência onde os
serviços públicos devem ser da mais alta qualidade, e onde
existem possibilidades objetivas para se elevar o padrão de
vida do cidadão e da família brasileira.
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Como representantes do nosso Estado, como lideres com
influência em nossos partidos, sobretudo considerando que
acabaremos nos envolvendo nessa próxima campanha em favor
dos nossos correligionários, cabe-nos enorme
responsabilidade a fim de contribuirmos para que esses
vícios não se repitam nas próximas eleições.

Está na hora de acertarmos um acordo a fim de influenciar
e contribuir para que os nossos partidos e os nossos
candidatos ajam de maneira diferente, fazendo política limpa
e decente, praticando uma política educativa.

Enfim, é preciso que entremos nos trilhos de um verdadeiro
desenvolvimento político, superando erros e defeitos que nos
desvirtuam e descaracterizam e que são frustrantes para
nossa sociedade.
Está na hora também de assumir que diagnosticar a

realidade e elaborar projetos e programas de ação concreta
para alcançar o bem comum da sociedade são exigências de
caráter ético.
Por isso, os nossos partidos estão na obrigação de fazer

um levantamento da realidade de todos os municípios onde
pretendemos lançar candidatos.
Não podemos continuar fazendo política miúda, com

tendência a fomentar ainda mais o assistencialismo,
oferecendo apenas paliativos para os problemas e as
necessidades da população, sem atacá-los nas suas raízes
mais profundas.
O papel do Governo municipal é produzir qualidade de vida

corizente com a dignidade do ser humano. O Prefeito deve
assimir sua função como gerente local da qualidade de vida
da população.
O município é o âmbito ideal para que o poder não se

exerça apenas em nome do povo ou ainda para o povo, mas que
se governe com o povo como protagonista e •sujeito de seu
próprio desenvolvimento, inserindo-se tão profundamente no
exercício democrático a ponto de o Governo municipal, mais
do que representante do povo, ser a sua viva expressão.
Assim, será o governo local onde se construirão as bases

da organização democrática nacional.
Para que haja verdadeiro desenvolvimento político-

democrático, precisamos não apenas de partidos políticos
fortes mas de poder social construído com base na
organização local da população, para evitar que a sociedade
seja manipulada ou instrumentalizada e para viabilizar sua
efetiva participação.
Fundamentada nessas considerações e na importância da

condução politico-administrativa local, a nossa sociedade
Precisa de um Governo municipal caracterizado pela vocação
de serviço, pelo elevado nível de preparo e de competência,
pela capacidade para resolver os problemas urgentes e pela
visão, criatividade e audácia para elaborar e projetar com o
povo programas de longo e médio prazos destinados a
construir uma nova sociedade.
Um Governo municipal assim caracterizado se converterá em

instrumento extraordinário para potencializar uma ampla
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participação popular e, dessa maneira, consolidar uma
democracia vigorosa, construida de baixo para cima.
Para finalizar, senhores, estamos diante de mais uma

possibilidade, nas próximas eleições, de nos engajarmos numa
nova luta, com a liderança que temos, enquanto parlamentar
estadual, jcnto àqueles candidatos a Vereador e junto
àqueles candidatos a Prefeito que estarão vinculados a nós,
para darmos-lhes orientação para o seu crescimento
qualitativo como futuros politicos municipais. Seria muito
bom - como temos feito - que cada Vereador que esteja ligado
• nós e queira a nossa colaboração, seja orientado a visitar
• sua realidade municipal, reunir-se com as lideranças
comunitárias e ajudar a identificar os problemas mais
urgentes. A partir disso, fariam as suas próprias
plataformas politicas Ainda que o candidato não seja
eleito, pelo menos a comunidade terá questionado e
identificado aqueles que poderão solucionar ou não os seus
problemas e saberá separar aqueles que têm uma proposta
séria daqueles que apenas estão fazendo demagogia. Temos
visto casos violentos e graves, como o de Pirapora e tantos
outros lugares, onde os municipios estão abandonados às
traças e onde os seus Vereadores não representam o interesse
do povo, mas sim os seus interesses pessoais. A partir das
próximas eleições, podemos começar a modificar a situação.

Encerrando, Sr. Presidente, pediria que levássemos muito a
sério - como é costume de • cada parlamentar desta Casa -
essas eleições municipais. E uma grande oportunidade para
educarmos a nossa sociedade e eliminarmos aqueles
aproveitadores e espertalhões que sempre aparecem. Assim,
construiremos um Brasil melhor. Muito obrigado.

Registro de Presença
- O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença em
Plenário do ex-Deputado João Rosa.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

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

Decisão da Presidência
A Presidência, nos termos do parágrafo único do art. 179 do
Regimento Interno, determina a anexação do Projeto de Lei n
793/96, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, ao Projeto
de Lei ng 207/95, do Deputado Ibrahim Jacob, por guardarem
semelhança.
Sala das Reuniões, 29 de maio de 1996.
Sebastião Navarro Vieira, 2g-Vice-Presidente, nas funções

de Presidente.
Leitura de Comunicações Apresentadas

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pela comissão de
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Educação - aprovação, na 34 Reunião Ordinária, do Projeto
de Lei flQ 640/96, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira; e
dos Requerimentos ns 1.323, 1-359 a 1.363, 1.372 a 1.383,
1.387 a 1.391, 1.397, 1.398 e 1-402 a 1.414/96, do Deputado
Wanderley Ávila; 1.370/96, da Comissão de Agropecuária; e
1-416/96, do Deputado kemil Kumaira (Ciente. Publique-se.);
e pelos Deputados Mauri Torres - falecimento da Sra. Alaide
Ayres Figueiredo, em Alvinópolis; e Luiz Antônio Zanto (4) -
falecimento dos Srs. Sebastião Pereira A. Filho, Maria
01 inda Oliveira, Jerônimo Batista Mendonça e Sebastiana
Alves Oliveira, em Frutal (Ciente. Oficie-se.). -

Discussão e Votação de Pareceres
o Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei nQ 263/95, do Deputado Antônio Júlio, que autoriza o
Poder Executivo a fazer reverter ao Municipio de Pará de
Minas o imóvel que especifica. Em discussão, o parecer. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram (- Pausa.) Aprovado.
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 14 Deputados; encontram-se nas
comissões 4 Deputados; não há. portanto, "quorum para
votação. A Presidência torna sem efeito a votação e, nos
termos do § 6Q do art. 255 do Regimento Interno, solicita à
Sra. Secretária que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição de "quorum'.
A Sra. 2-Secretária (Deputada Maria José Haueisen) -
Faz a chamada.
O Sr. Presidente - Responderam à chamada •26 Deputados.
Encontram-se presentes nas comissões 4 Deputados, perfazendo
um total de 30 Deputados. Não há" quorum" para votação, mas
o há para o prosseguimento dos nossos trabalhos.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Bonifácio

Mourão, solicitando sejam determinadas providências visando
à reativação da Comissão de Estudos Integrados da Bacia do
Rio Doce, Que Pretende Estudar as Causas de Poluição e
Estabelecer a Estratégia Efetiva Daquela Bacia. Ciente. A
Comissão de Meio Ambiente.
Requerimento do Deputado Gilmar Machado em que solicita
seja retirado de tramitação o Projeto de Lei no 420/95, de
sua autoria, que dispõe sobre o Fundo Estadual para
Desenvolvimento da Comunicação Social. Inclua-se o projeto
em ordem do dia para os fins do art. 288 do Regimento
Interno.
Requerimento do Deputado Gilmar Machado em que solicita
seja retirado de tramitação o Projeto de Lei nQ 434/95, de
sua autoria, que dispõe sobre o Conselho Estadual de
Comunicação Social. Inclua-se o projeto em ordem do dia,
para os fins do art. 288 do Regimento Interno
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Requerimento do Deputado Gilmar Machado, em que solicita

seja retirado de tramitação o Projeto de Lei flQ 743/96, de
sua autoria, que dispõe sobre comércio, propaganda e porte
de arma de fogo. Inclua-se o projeto em ordem do dia, para
os fins do art. 288 do Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Péricles Ferreira e outros, em que

solicitam seja marcada reunião especial para o dia 30/5/96,
com o propósito de homenagear a Universidade Estadual de
Montes Claros - UNIMONTES -, pelo transcurso de seu 34Q
aniversário de fundação. A Presidência defere o requerimento
de conformidade com o inciso XXI do art. 244 do Regimento
Interno e, oportunamente, fixará a data.
Requerimento do Deputado Ermano Batista e outros, em que
solicitam seja realizada, em 4/6/96, reunião especial em
homenagem á PMMG. A Presidência defere o requerimento de
conformidade com o inciso XXI do art. 244 do Regimento
Interno e, oportunamente, fixará a data.

Chamada para Verificação de "Quorun"
O Sr. Presidente - A Presidência, verificando que diversos
Deputados adentraram o Plenário durante a leitura dos
requerimentos, solicita ao Sr. Secretário que proceda à
chamada dos Deputados para verificação de "quorum".
O Sr. Secretário (Deputado Emano Batista) - Faz a chamada.
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 30 Deputados; 3
Deputados estão presentes nas Comissões. Não há "quorum"
para votação, mas o há para a continuação dos trabalhos

2a Fase
O Sr. Presidente - A Presidência passa à 2a Fase da Ordem
do Dia, com a discussão 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 nQ5 745 a 747, 761 e 762/96.
por não estarem atendidos os pressupostos regimentais para a
sua apreciação.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei nQ 734/96, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a doar imóvel à Fundação Marianense de Educação,
da Arquidiocese de Mariana. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nQ 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
sua aprovação com a Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de "quorum" para

votação, encontrando-se o projeto sobrestando as demais
matérias da pauta e não havendo oradores inscritos para o
Grande Expediente, a Presidência encerra a reunião,
desconvocando os Deputados para a extraordinária de logo
mais, às 20 horas, e convocando-os para a extraordinária de
amanhã, dia 30. às 9 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
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anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÔES

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
No 425/95

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Emano Batista, o projeto de lei em
apreço acrescenta o § 40 ao art. 48 da Lei nQ 7.109, de
1977, Que contém o Estatuto do Pessoal do Magistério Público
do Estado de Minas Gerais.
A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer
concluindo pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade
e pela ilegalidade da matéria, o qual foi rejeitado pelo
Plenário.
Cumpre-nos, pois, examinar a proposição quanto ao mérito,
em conformidade com o art. 103, 1, "b', do Regimento
Interno.

Fundamentação
De acordo com a sistemática da legislação de pessoal do

magistério público do Estado de Minas Gerais, os professores
ou especialistas em educação com 25 anos de efetivo
exercício, se do sexo feminino, ou 30 anos, se do sexo
masculino, têm direito a serem promovidos automaticamente ao
grau final da classe a que pertencem, desde que não o
contra-indique o seu desempenho naqueles períodos. Tal
beneficio, consoante o Decreto nQ 19.290, de 4/7/78, somente
é devido aos servidores que contam com tempo exclusivamente
de serviço público estadual. Noutras palavras, é vedada a
contagem de tempo de serviço de magistério prestado a outras
esferas de governo para percepção daquele benefício.
O projeto em apreço tem por objetivo flexibilizar a rigidez
da norma estadual, permitindo que o tempo de serviço do
professor do magistério do poder público municipal também
seja levado em conta.
Não há como negar que a condição do professorado da rede
pública em geral, especialmente o da rede estadual,
sobretudo quanto à Questão da remuneração, não é das
melhores, apesar dos esforços que se vêm fazendo no nosso
Estado em prol da classe. Ainda assim, a medida preconizada,
no projeto em exame, não é razoável
Em primeiro lugar, salientamos a autonomia dos entes
federados para elaborarem cada qual o seu estatuto do
magistério, o quadro de carreira da classe, atendendo a suas
peculiaridades. Essa observação é muito importante, porque
nem sempre as metodologias de avaliação de desempenho dos
servidores são iguais ou semelhantes numa e noutra esfera de
governo. Agravando esse problema, Minas Gerais conta 853
municípios, provavelmente com diversas metodologias de
avaliação. Ora, não sendo igual ou semelhante o método de
apuração, inviabiliza-se, em principio, a aplicação do
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direito contido na legislação estadual. Não podemos tratar
situações desiguais senão de forma desigual.
Em segundo lugar, a situação econômico-financeira por que

passa o Estado de Minas Gerais é um dos maiores entraves à
assunção de um encargo desse porte. Como é do conhecimento
de todos, a maior parcela de servidores concentra-se na área
educacional e há uma migração bastante acentuada de
professores da rede municipal para a rede estadual. Outro
problema bastante grave é que o beneficio da promoção, no
caso, é dado quando se atinge o tempo para a aposentadoria.
Ora, isso certamente irá desencadear uma corrida dos
servidores da rede municipal em tais situações para o
magistério estadual, com a única finalidade de garantir
melhores proventos quando da aposentadoria, o que é um
paradoxo, pois a regra criada visa, na verdade, estimular o
magistério ao aperfeiçoamento e a um maior compromisso com
uma educação de melhor qualidade.

Conclusão
Isso posto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n

425/96.
Sala das Comissões, 29 de maio de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Bilac
Pinto - Bonifácio Mourão - Elbe Brandão - Carlos Murta -
Durval Angelo (voto contrário).

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 613/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei ng 613/95, de autoria do Deputado Jorge
Eduardo, dispõe sobre medidas a serem adotadas pelo Governo
do Estado, visando a orientar os alunos de lg e 2Q graus da
rede de ensino público estadual, e dá outras providências.
A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com as Emendas nos 1 a 3,
que apresentou. A Comissão de Educação, Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer opinou por sua aprovação com as referidas
emendas.
Cabe a esta Comissão, a requerimento do autor, nos termos
do art. 190 do Regimento Interno, examinar a proposição
quanto ao mérito.

Fundamentação
A Lei Fundamental da República estatui, em seu art. 198,
II, que as ações de saúde devem basear-se no "atendimento
integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem
prejuízo dos serviços assistenciais". Afirma também aquele
Diploma, em seu art. 196, que o direito à saúde será
garantido "mediante políticas sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença e outros agravos." (Grifo
nosso.
Tais dispositivos além da garantia constitucional que
instituem, têm o mérito de nos fazer atentar para os
diversos fatores intervenientes nas condições de saúde da
população.
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A observação do cotidiano indica-nos que um bom número de
doenças estaria erradicado se nosso povo dispusesse de
adequadas condições de vida e eficaz sistema de prevenção.
A falta de saneamento, a escassez de recursos, a
deficiência dos sistemas de atenção à saúde e, em especial,
a desinformação, são fatores que saltam aos olhos quando nos
debruçamos para examinar a origem de nossos problemas
sanitários
Com especial interesse notamos a preocupação do autor da
proposição em exame em imprimir maior ênfase ao ensino de
medidas profiláticas referentes ás diversas patologias que
exemplifica no art. lg. Mencionam-se ali, de forma curiosa,
porém muito apropriada, doenças como dengue, febre amarela e
leptospirose, que não mais deveriam ocupar espaço nos
boletins de vigilância epidemiológica, se nossas condições
sanitárias fossem adequadas, ao lado de uma doença
Praticamente universal e de conhecimento recente, que é a
AIOS.
Sabemos serem a informação e a educação os reais
propulsores do desenvolvimento de uma nação. Acreditamos que
essa questão deva merecer, realmente, a ênfase maior das
atenções do poder público.
Notável, também, é a preocupação com o diagnóstico das
doenças de que trata o projeto. Todavia, a nosso ver, o
dispositivo que trata de tal matéria merece reflexão.
Equipar somente as unidades de saúde estaduais para realizar
esse diagnóstico, como propõe a Emenda no 3, da Comissão de
Constituição e Justiça, parece-nos medida pouco eficaz,
tendo em vista a transferência, para os municipios, da
execução das ações básicas de saúde. Cremos que o
dispositivo deverá ter caráter mais amplo, determinando que
o Estado desenvolva ações objetivando que as unidades de
saúde ligadas ao SUS se equipem adequadamente para a
realização de tais exames.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no

613/95 com as Emendas ngs 1 e 2, da Comissão de Constituição
e Justiça, e com a Emenda ng 3, dessa Comissão, na forma da
Subemenda ng 1, a seguir redigida.

SUBEMENDA Ng 1 A EMENDA No 3
Dê-se ao art. 4g a seguinte redação:
"Art. 4g - O Estado desenvolverá ações para que as unidades

do Sistema único de Saúde - SUS - sejam equipadas a fim de
diagnosticarem as doenças de que trata esta lei,
especialmente a AIOS.".
Sala das Comissões, 9 de maio de 1996.
Carlos Pimenta, Presidente - Jorge Hannas, relator - Luiz

Antõnio Zanto - Marco Régis.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 613/95
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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

de Lei ng 613/95 dispõe sobre medidas a serem adotadas pelo
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Governo do Estado visando a orientar os alunos de lQ e 2g
graus da rede de ensino público estadual e dá outras
providências.
A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, apresentando as Emendas
ns 1 a 3, pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer, que opinou por sua aprovação com as
referidas emendas, e pela Comissão de Saúde e Ação Social,
que emitiu parecer favorável, apresentando a Subemenda no 1
à Emenda ng 3.
Cabe agora a esta Comissão examinar a matéria, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A proposição em análise, aperfeiçoada pelas referidas
emendas, não encontra óbice, do ponto de vista financeiro-
orçamentário, à sua aprovação.
As ações de diagnóstico das doenças relacionadas no projeto

deverão ocorrer no âmbito do Sistema único de Saúde - SUS -,
e as medidas educativas visando a orientar os alunos de lg e
2g graus sobre as formas de transmissão e profilaxia poderão
ser executadas pelos órgãos estaduais competentes, tais como
as Secretarias da Educação, da Saúde, de Comunicação Social,
etc.
A opção por medidas que possibilitem reduzir a disseminação
de doenças, além de preservar a vida, evita os altos custos
com o tratamento dos doentes, que é de responsabilidade do
Estado.

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

flQ 613/95 no lg turno, com as Emendas ns 1 a 3, esta na
forma da Subemenda nQ 1.
Sala das Comissões, 29 de maio de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Clêuber Carneiro, relator -
Antônio Andrade - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 674/96

Comissão de Administração Pública
Relatório

A proposição em tela, de autoria do Deputado Ajalmar Silva,
pretende tornar obrigatória a instalação, nos ônibus de
linhas intermunicipais, de instrumento que permita aos
passageiros a visualização da velocidade imprimida ao
veiculo.
Publicado em 7/3/96, foi o projeto distribuido á Comissão
de Constituição e Justiça, que se manifestou pela
injuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela
ilegalidade da proposta.
Rejeitado o parecer pelo Plenário, vem o projeto, agora, a

esta Comissão, para ser apreciado quanto ao seu mérito.
Fundamentação

A fiscalização dos serviços relativos ao transporte
coletivo interrnunicipal, de competência do DER-'MG, ressente-
se de todas as dificuldades por que passa a administração
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Pública, notadamente no que diz respeito ao exíguo número de
servidores habilitados, o que redunda, em última instância,
em prejuízos não apenas para o Estado, como poder
concedente, como também para os consumidores.
A proposição em tela, longe de ser uma solução para o
Problema mencionado, busca uma parceria com os usuários do
serviço, relativamente á fiscalização quanto à segurança,
visando a evitar abusos no desenvolvimento de velocidade por
parte dos motoristas imprudentes.
Conforme consta na fundamentação do projeto, a

visualização, pelos passageiros, da velocidade desenvolvida
pelo veiculo inibe, sem dúvida, o motorista, proporcionando
maior segurança aos usuários do serviço.
Entendemos oportuna a proposição em tela, que vai ao

encontro dos interesses da administração pública no que diz
respeito à qualidade dos serviços do transporte coletivo
intermunicipal

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

Lei flQ 674/96.
Sala das Comissões, 29 de maio de 1996.
Arnaldo Penna, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Durval
Angelo - Bilac Pinto - Carlos Murta - Ajalmar Silva -
Bonifácio Mourão.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
No 755/95

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Ajalmar
Silva, tem como objetivo instituir a obrigatoriedade da
veiculação, no verso dos bilhetes de passagens dos ônibus
das linhas intermunicipais, dos esclarecimentos pertinentes
ao Seguro Obrigatório por Danos Pessoais Causados por
Veículos Automotores - DPVAT.
Publicada em 19/4/96, foi a proposição distribuída à

Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do
Substitutivo nQ 1.
Para atender ao que dispõe o art. 195, c/c o art. 103, VI,
"c", do Regimento Interno, vem o projeto a esta Comissão,
para receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
A partir da edição da Lei ng 6.194, de 19/2/74, está em

vigência no Pais o DPVAT, instituído com a finalidade de dar
ajuda financeira tanto às vitimas de acidentes de trânsito
quanto aos seus familiares.
Entretanto, passados mais de 20 anos de sua criação, o
referido seguro não vem cumprindo o relevante papel social
que lhe foi reservado pelo legislador. São várias as
justificativas nesse caso; baixo valor das indenizações;
burocracia do sistema operacional e, principalmente, falta
de conhecimento, por parte das vitimas de acidentes de
trânsito ou de seus familiares, de seus direitos-
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Assim sendo, para a solução do crucial problema dos baixos
valores das indenizações, tal tema deve ser tratado em foro
próprio, qual seja, o Congresso Nacional, ao qual compete
legislar acerca da matéria (Constituição Federal, art. 22,
VII).
Diante desse intransponível óbice, restou a esta Casa

tratar da Questão da falta de informação da população no que
diz respeito a seus direitos em face do DPVAT. Neste ponto,
entendemos ser de grande importância o objetivo do projeto,
uma vez que tais informações passarão a constar nos bilhetes
de passagens de ônibus das linhas interrnunicipais.
Aliás, a Lei Federal no 8.078, de 1990, que contém o Código

de Defesa do Consumidor, em seu art. 4g preceitua:
'Art. 4o - A Política Nacional de Relações de Consumo tem

por objetivo o atendimento das necessidades dos
consumidores, o respeito a sua dignidade, saúde e segurança,
a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua
qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das
relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

 

1- ...........................................
IV - educação e informação de fornecedores e consumidores,

quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do
mercado de consumo;'.
Mais adiante, em seu art. €Q, o mesmo diploma legal assim

se expressa:
"Art. 6g - São direitos básicos do consumidor:

 

1- ...........................................
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes
produtos e serviços, com especificação correta de
quantidade, características, composição, qualidade e preço,
bem como sobre os riscos que apresentem;".
No caso em tela, está o poder público dando uma importante
contribuição para minimizar a generalizada falta de
informações por parte dos segurados em relação ao DPVÂT,
mediante a inserção, nos bilhetes de passagens, de texto em
que são citados os direitos básicos dessas pessoas em
eventuais acidentes.
Por outro lado, entendemos que as alterações introduzidas
no projeto por meio do Substitutivo ng 1. da Comissão de
Constituição e Justiça, aprimoraram o seu conteúdo.
Finalmente, apresentamos, na conclusão do nosso parecer, a
Emenda ng 1,	que objetiva corrigir erro material
constatado no substitutivo.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei no 755/96 na forma do Substitutivo ng 1, da Comissão
de Constituição e Justiça, e com a Ementa ng 1, a seguir
redigida.

EMENDA NO 1 AO SUBSTITUTIVO No 1
Substitua-se, no "caput' do art. lo do Substitutivo ng 1,
o termo 'Lei nQ 11.777" por "Lei no 11-977, de 10 de
novembro de 1995".
Sala das Comissões, 29 de maio de 1996.
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Marcos Helênio, Presidente e relator - Gil Pereira -
Antônio Andrade.

PARECER PARA O 2p TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 55/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, de autoria do Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira, dispõe sobre a gestão de equipamentos
hospitalares, acrescenta dispositivo ã Lei ng 10.359, de
28/12/90, e dá outras providências.
Aprovado no 1Q turno, com as Emendas flQ5 1 e 2, o projeto
vem, agora, a esta Comissão, para ser objeto de parecer no
2o turno.
Segue, anexa, a redação do vencido, que integra este
parecer, nos termos do art. 196, § l, do Regimento Interno.

Fundamentação
Não existem efeitos orçamentários decorrentes da aprovação
da proposição, pois trata-se de cessão de uso de
equipamentos hospitalares adquiridos e que não estão sendo
utilizados, em razão das inacabadas obras do CARDIOMINAS. A
cessão não será gratuita e poderá ser exigida garantia real
na operação. Por outro lado, é importante ressaltar que a
cessão dos equipamentos libera o Estado do pesado e complexo
ónus da manutenção de equipamentos simplesmente estocados,
às vezes em condições inadequadas.

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

ng 55/95 na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 29 de maio de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Romeu Queiroz, relator -
António Andrade - Glycon Terra Pinto - Gilmar Machado -
Marcos Helênio.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI No 55/95

Dispõe sobre a gestão de equipamentos hospitalares,
acrescenta dispositivo à Lei ng 10.359, de 28 de dezembro de
1990, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. l - Fica o Instituto do Coração de Minas Gerais -

CARDIOMINAS -, fundação de direito público criada pela Lei
ng 10.359, de 28 de dezembro de 1990, autorizado, nos termos
desta lei, a transferir a posse e o direito de uso de
equipamentos médico-hospitalares de sua propriedade a outras
entidades públicas vinculadas ao Sistema único de Saúde.
Parágrafo único - A transferência de posse e uso de que
trata este artigo será regulamentada por contrato de
concessão de uso formal, de direito público, firmado pelo
Presidente do CARDIOMINAS, apôs aprovação pelo Conselho
Curador.
Art. 2g - No contrato de concessão de uso constarão,

obrigatoriamente;
- o prazo de transferência dos direitos de posse e uso

dos equipamentos, que não excederá 5 (cinco) anos;



II - as condições de remuneração do CARDIOMINAS pela cessão
dos equipamentos;
III - as condições de utilização dos equipamentos, sendo

dada prioridade para o atendimento gratuito destinado a
populações carentes;
IV - as condições de conservação, as regras para manutenção

e as exigências a serem cumpridas quando da devolução dos
equipamentos
Art. 3Q - O contrato de concessão de uso poderá ser

modificado, de comum acordo entre as partes, para incorporar
ajustamentos necessários visando à fiscalização do uso e a
sua adequação aos objetivos prioritários definidos no artigo
anterior.
Art. 4Q - O CARDIOMINAS, como instituição contratante,
poderá exigir das entidades contratadas garantias reais ou
fiduciárias, no caso de transferência de equipamentos de
alto custo, segundo critérios a serem definidos pelo
Conselho Curador.
Art. s - A execução do contrato de concessão de uso de
equipamentos do CARDIOMINAS será supervisionada pelo
Conselho Curador da fundação e fiscalizada pelo Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais, que verificará,
especialmente, a legalidade, a legitimidade, a
operacionalidade, a razoabilidade e a economicidade no
desenvolvimento dos serviços decorrentes do contrato.
Art. 6Q - O contrato de concessão de uso poderá ser
rescindido unilateralmente pelo CÂRDIOMINAS no caso do
descumprimento das suas cláusulas, especialmente das que se
refiram à conservação dos equipamentos e ao atendimento
prioritário e gratuito das populações carentes.
Parágrafo único - A rescisão, fundamentada em fatos

concretos, após procedimento administrativo em que será dada
audiência ao contratado, será efetivada por ato do
Presidente do CARDIOMLNAS, ouvido o Conselho Curador.
Art. 7 - A rescisão motivada do contrato de concessão de
uso por parte do CARDIOMINAS não gera para o contratado
nenhum direito à retenção dos equipamentos, que deverão ser
devolvidos no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, em
condições adequadas de conservação e utilização.
Art. 8g - Acrescente-se ao art. 2Q da Lei ng 10.359, de 28
de dezembro de 1990, o seguinte parágrafo único:
"Art. 2g - .. ..........................
Parágrafo único - Até que sejam concluidas as obras fisicas

necessárias ao funcionamento normal do CARDIOMINAS, a posse
e o uso dos equipamentos médico-hospitalares de propriedade
da fundação serão transferidos, por meio de contrato de
gestão, a outras entidades integrantes do Sistema Unico de
Saúde, nos termos da lei.
Art. 9g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O Zo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 459/95

Comissão de Administração Pública
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Relatório
De autoria do Deputado José Bonifácio, o Projeto de Lei n

459/95 objetiva disciplinar a forma de publicação no "Minas
Gerais" de atos e matérias de interesse dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário.
Aprovado no 1Q turno com a Emenda no 1, o projeto retorna a

esta Comissão, para receber parecer para o 2Q turno.
Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte

deste parecer.
Fundamentação

A matéria em exame foi profundamente examinada pelas
Comissões ás quais foi distribuída, cabendo-nos tão-somente,
nesta fase, ratificar o nosso posicionamento anterior.
Com efeito, a proposição em apreço, ao propor nova forma de
publicação das matérias pertinentes aos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, bem como ao Tribunal de Contas, no
órgão oficial dos Poderes do Estado - "Minas Gerais" -'
certamente facilitará o acesso dos leitores às informações
por ele veiculadas.

Conclusão
Opinamos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei n

459/95 na forma do vencido no lo turno.
Sala das Comissões, 29 de maio 1996-
Ajalmar Silva, Presidente - Carlos Murta, relator - Elbe
Brandão - Bilac Pinto - Durval Angelo - Bonifácio Mourão -
Arnaldo Penna.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI Hp 459195

Dispõe sobre a publicação de matéria no "Minas Gerais" -
órgão oficial dos Poderes do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - A publicação inicial no "Minas Gerais", órgão
oficial dos Poderes do Estado, de atos e matérias de
interesse dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e
de terceiros, respectivamente, sob os titulas "Diário do
Executivo". "Diário do Legislativo", "Diário do Judiciário"
e "Publicação de Terceiros", far-se-á em páginas distintas,
com numeração própria.
Parágrafo único - No "Diário do Legislativo" será
publicado, sob titulo próprio, o expediente do Tribunal de
Contas.
Art. 2 - A matéria do Poder Legislativo a ser inserida no
caderno especifico obedecerá à ordem a ser estabelecida pelo
próprio Poder.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 579/95

Comissão de Meia Ambiente
Relatório

De autoria do Deputado Álvaro Antônio, o Projeto de Lei no
579/95 visa a instituir entre os pescadores amadores ou
profissionais a figura do Amigo dos Rios.
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Aprovada no lQ turno, na forma do Substitutivo ng 1, a
matéria vem, agora, a esta Comissão para ser objeto de
parecer para o 2Q turno. Segue, anexa, a redação do vencido,
que é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição em tela, na forma disposta pelo Substitutivo
nQ 1, objetiva instituir o Diploma Amigo dos Rios, destinado
a homenagear pescadores profissionais e amadores, que
tenham se destacado na preservação da ictiofauna no Estado
de Minas Gerais.
A escolha dos agraciados com o diploma, a ser concedido
anualmente, recairia em nomes constantes em lista a ser
elaborada pela unidade da Policia Militar responsável pela
proteção ambiental. O diploma constitui, assim, mais um
mecanismo para a disseminação da consciência ecológica, e
nada mais acertado do que atribuir á policia florestal a
tarefa de elaborar a citada lista, pois essa unidade
militar, com sua tradicional dedicação à causa ambiental,
tem contribuído com eficácia para o equilíbrio dos
ecossistemas por meio da fiscalização sistemática e sem
trégua dos atos lesivos ao meio ambiente.
Reiteramos, portanto, o posicionamento favorável sobre a
matéria, manifestado por esta Comissão quando de sua
apreciação no lQ turno.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 579/95 na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 29 de maio de 1996.
Ivo José, Presidente - Ronaldo Vasconcellos, relator -

Wilson Trõpia - Antônio Roberto.
Redação do Vencido no ip Turno

PROJETO DE LEI No 579195
Institui o Diploma Amigo dos Rios e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica instituido o Diploma Amigo dos Rios,
destinado a homenagear pescadores profissionais e amadores
cujas condutas tenham se destacado na preservação da
ictiofauna no Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único - A escolha dos agraciados com o Diploma

Amigo dos Rios, a ser concedido anualmente, recairá em nome
constante em lista elaborada pela unidade da Policia Militar
responsável pela proteção ambiental
Art. 2Q - Será divulgada nota ou aviso na imprensa oficial
e nos órgãos e nas entidades relacionados com o meio
ambiente, dando ciência aos interessados da existência do
Diploma Amigo dos Rios.
Art. 3g - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação-
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O Zo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 691/96

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório



708

A proposição em tela, de autoria do Deputado Marcos
Helénio, tem o propósito de tornar obrigatória a publicação
quadrimestral da relação contendo o nome e o endereço dos
fornecedores de produtos e serviços de que trata o art. 44
da Lei Federal nQ 8.078, de 11/9/90.
Aprovada em lQ turno, retorna a matéria a esta Comissão,
para receber parecer de 2Q turno, nos termos do art. 196 do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição já foi exaustivamente apreciada, quando de sua
tramitação no 1Q turno, pela Comissão de Constituição e
Justiça e por esta Comissão, à qual retorna, agora, para
receber parecer de 2Q turno.
A publicação quadrimestral da relação contendo o nome dos

maus fornecedores é medida imperiosa para o desenvolvimento
do programa de defesa do consumidor, no Estado de Minas
Gerais.
A edição de normas complementares ao chamado Código de
Defesa do Consumidor faz-se necessária para ajustar os
preceitos constantes no mencionado diploma legal às
peculiaridades de cada unidade federada, como ocorre no caso
em teia.
Entendemos, portanto, que a proposta sob comento vem ao

encontro dos interesses da classe consumidora, tornando mais
transparentes as relações entre os diversos elos da cadeia
de consumo.

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

Lei np 691/96 no 2Q turno.
Sala das Comissões, 29 de maio de 1996-
Marcos Helênio, Presidente - Dinis Pinheiro, relator -

António Andrade - Carlos Pimenta.
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 779/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
epígrafe visa autorizar o Instituto de Previdência dos
Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM - a
alienar os imóveis que menciona.
Aprovado o projeto no IQ turno, com a Emenda nQ 1, 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

Com a efetivação da proposta contida no projeto, será
possível dotar o IPSM de nova sede social.
Os imóveis a serem alienados encontram-se ociosos e, devido
a sua localização, necessitam de serviço especial de
segurança, o que os torna dispendiosos.
Sob o aspecto financeiro e orçamentário, a proposição não
acarreta despesas ou encargos para o Estado e não causa
impacto na lei orçamentária.
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Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei no 779/96 no 2g turno, na forma do vencido no IQ turno.
Sala das Comissões, 29 de maio de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Clêuber Carneiro, relator -
Glycon Terra Pinto - Antônio Andrade - Gilmar Machado.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI Hp 779196

Autoriza o Instituto de Previdência dos Servidores
Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM - a alienar os
imóveis que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Instituto de Previdência dos Servidores

Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM - autorizado a
alienar os seguintes imóveis:

- lote no 2, da quadra 
no 2, do Bairro Araguaia, no

Barreiro, situado em Belo Horizonte, com área aproximada de
360,00m2 (trezentos e sessenta metros quadrados), com frente
para a Rua Itiuba, havido por escritura pública registrada
no Cartório do 7p Oficio de Registro de Imóveis da Comarca
de Belo Horizonte, matricula no 5.074 do livro 2;
II - casa residencial 

no 
8, com área construida de 294,00m2

(duzentos e noventa e quatro metros quadrados) e seu
respectivo lote de terreno no 7 da quadra 'c", medindo
69600m2 (seiscentos e noventa e seis metros quadrados),
situada no Bairro Jardim, Arizona II, no município de Sete
Lagoas, com as seguintes confrontações: pela frente, numa
extensão de 24,OOm (vinte e quatro metros), com a Rua Maria
Tanure; pelo lado direito, numa extensão de 30,00m (trinta
metros), com o lote flQ 8; pelo lado esquerdo, numa extensão
de 30,00m (trinta metros), com o lote no 6; e, pelos fundos,
numa extensão de 24,OOm (vinte e quatro metros), com os
lotes nos 3 e 4, havida por escritura pública registrada no
Cartório de 2Q Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de
Sete Lagoas, matrícula flQ 13.683, registro 

no 
3 do livro 2-

Y1-, a fls. 41;
III - terreno com área de 47.745,00m2 (quarenta e sete mil

setecentos e quarenta e cinco metros quadrados), situado no
Bairro Gorduras de Baixo, junto ao Bairro Jardim Vitória.
nesta Capital, com os seguintes limites e confrontações:
partindo do ponto P1, que fica no centro da Rua C, atual Rua
dos Paraguaios, junto à Escola Municipal Luiz de Souza Lima,
segue com o rumo de 84o21'OO" (oitenta e quatro graus vinte
e um minutos e zero segundos) SE, na distância de 35,17m
(trinta e cinco metros e dezessete centímetros), até atingir
o ponto P2; dai, segue com o rumo de 8036/00 (oito graus
trinta e seis minutos e zero segundos) SW, na distância de
60,70m (sessenta metros e setenta centímetros), até atingir
o ponto P3; dai, segue com o rumo de 23023/00 (vinte e três
graus vinte e três minutos e zero segundos) 5W, na distância
de 67,55m (sessenta e sete metros e cinqüenta e cinco
centímetros), até atingir o Ponto P4; dai, segue com o rumo
de 33o4'00" (trinta e três graus quatro minutos e zero
segundos) SW, na distância de 51.40m (cïnqüenta e um metros
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e quarenta centímetros), até atingir o ponto P5; daí, segue
com o rumo de 76o58'OO° (setenta e seis graus cinqüenta e
oito minutos e zero segundos) F4W, na distância de 107,92m
(cento e sete metros e noventa e dois centímetros), até
atingir o ponto P6; dai, segue com o rumo de 70049'OO'
(setenta graus quarenta e nove minutos e zero segundos) NW,
na distância de 126,03m (cento e vinte e seis metros e três
centímetros), até atingir o ponto P7; dai, segue com o rumo
de 8019/00 (oito graus dezenove minutos e zero segundos)
SW, na distância de 158,86m (cento e cinqüenta e oito metros
e oitenta e seis centímetros), até atingir o ponto P8r daí,
segue com o rumo 1o33'00" (um grau trinta e três minutos e
zero segundos) NE, na distância de 36,68m (trinta e seis
metros e sessenta e oito centímetros), até atingir o ponto
P9; dai, segue com o rumo de 46o5'00" (quarenta e cinco
graus cinco minutos e zero segundos) SW, na distância de
104,12m (cento e quatro metros e doze centímetros), até
atingir o ponto PiO; dai, segue com o rumo de 73020100
(setenta e três graus vinte minutos e zero segundos) NE, na
distância de 92,62m (noventa e dois metros e sessenta e dois
centímetros), até atingir o ponto P11; dai, segue com o rumo
de 54o22'00" (cinqüenta e quatro graus vinte e dois minutos
e zero segundos) SE, na distância de 55,98m (cinqüenta e
cinco metros e noventa e oito centímetros), até atingir o
ponto P12; dai, segue com o rumo de 80o40 1 00" (oitenta graus
quarenta minutos e zero segundos) SE, na distância de 67,45m
(sessenta e sete metros e quarenta e cinco centímetros), até
atingir o ponto P1, inicio desta descrição. 0 imóvel foi
havido por escritura pública registrada no Cartório do 4
Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte,
matricula ng 6.012, registro nQ 3, do livro 2.
Parágrafo único - As alienações de que trata este artigo
serão precedidas de avaliação a cargo de comissão a ser
designada pelo Secretário de Estado de Recursos Humanos e
Administração, observadas as disposições do art. 17 da Lei
Federal ng 8.666, de 21 de junho de 1993.
Art. 2 - Os recursos provenientes da venda dos imóveis de
que trata esta lei serão aplicados na construção da nova
sede do IPSM.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 642/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 642/96, de autoria do Deputado Ronaldo

Vasconcelios, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária da Vila Tiradentes - ASCDVIT -, 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, 1Q, 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 No 642196
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária da

Vila Tiradentes - ASCQVIT -, com sede no Municipio de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária da Vila Tiradentes - ASCOVIT -, com sede no
Município de Belo Horizonte-
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 23 de maio de 1996:
José Maria Barros, Presidente - Antônio Roberto, relator -

Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Np 661/96
Comissão de Redação

0 Projeto de Lei no 661/96, de autoria do Deputado Ermano
Batista, que declara de utilidade pública o Centro
Educacional Profissionalizante de Assistência Social de
Prudente de Morais - CEPAS -, com sede no Município de
Prudente de Morais, 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 arU 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 661/96
Declara de utilidade pública o Centro Educacional
Profissionalizante de Assistência Social de Prudente de
Morais - CEPAS -, com sede no Município de Prudente de
Morais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Centro
Educacional Profissionalizante de Assistência Social de
Prudente de Morais - CEPAS -, com sede no Municipio de
Prudente de Morais.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 23 de maio 1996.
José Maria Barros, Presidente - Antônio Roberto, relator -

Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 664/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 664/96, de autoria do Deputado Alvaro
Antônio, que declara de utilidade pública a Associação
Mineira da Amizade - AMA -, com sede no Município de Belo
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Horizonte, foi aprovado no 2g
l Q turno.
Vem, agora, o projeto a esta

segundo a técnica legislativa,
adequada, nos termos do art.
Interno.

turno, na forma do vencido no

Comissão, a fim de que,
seja dada à matéria a forma
270, 6 lQ, do Regimento

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 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. lg - 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. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 23 de maio de 1996.
José Maria Barros, Presidente - Antônio Roberto, relator -

Elbe Brandão.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.343196

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Por meio do citado requerimento, o Deputado Jorge Eduardo
de Oliveira solicita seja encaminhado oficio ao Governador
do Estado a fim de pedir a S. Exa. que estude a
possibilidade de ajudar as microempresas e as pequenas
empresas do Estado, que se encontram em sérias dificuldades,
sufocadas pelas altas taxas de juros e angustiadas com a
instabilidade de seus negócios.
Publicada em 30/4/96, foi a matéria encaminhada a esta

Comissão para receber parecer, nos termos regimentais.
Fundamentação

O requerimento em pauta visa a auxiliar significativo
segmento da economia, de grande importância tanto para a
geração de empregos quanto para a produção econômica, que
enfrenta inúmeras dificuldades.
As pequenas e médias empresas industriais contribuem com

80% do emprego e 70% do total de vendas do setor no Pais.
Apesar de sua importância econômica, desde a década de 80 a

crise vem afetando essas empresas, dificultando o seu acesso
aos empréstimos, à tecnologia, ao treinamento gerencial e de
mão-de-obra e aumentando seus encargos tributários e
trabalhistas. Os programas de financiamento existentes
geralmente atendem apenas a uma parcela muito pequena dessas
empresas - as que cumprem todas as exigências legais e
procedimentos burocráticos exigidos. Além disso, a
legislação trabalhista, de caráter intervencionista, é outro
entrave ao seu desenvolvimento.
Dados recentes mostram um crescimento alarmante do número

de títulos protestados, de falências e de concordatas de
microempresas e de pequenas e médias empresas no Estado e no
Pais.



713 f
Para 60% dos empresários do setor, a situação deve piorar
e, quando interrogados sobre os motivos da crise. 94%
apontam as altas taxas de juros como o maior vilão,
seguindo-se as medidas baixadas pelo Governo Federal e a
crise na agricultura.
E, portanto, de fundamental importância para a
sobrevivência dessas empresas e, conseqüentemente, para o
aumento do emprego em nosso Estado e no Pais, que medidas
urgentes sejam tomadas.
Enquanto não se regulamentam os arts. 170 e 179 da
Constituição, objetivo do Projeto de Lei nQ 31/96, em
tramitação no Congresso, que muito contribuirá para a
diminuição do ónus tributário, crediticio e burocrático que
pesa sobre esse segmento, seria medida bastante benéfica a
criação de incentivos crediticios em nosso Estado,
principalmente para capital de giro e renegociação de
dividas, com garantias reais e taxas de juros mais baixas
que as atualmente praticadas.
Uma medida importante seria o incentivo á absorção de mão-
de-obra em geral e à contratação de, estagiários, em
particular, provenientes de entidades como o SENAC, o SENAI
e as universidades. Outra medida afeta ao Governo Estadual
seria a concessão de incentivos tributários por meio da
aplicação diferenciada de aliquotas do ICMS.
Dessa forma, acreditamos que o requerimento proposto poderá

ser alterado com o objetivo de ampliar o alcance do apelo,
tirando-o do nivel de estudo de possibilidade para o de
sugestão concreta.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nQ
1.343/96 na forma do Substitutivo nQ 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Hp 1
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais:
O Deputado que este subscreve requer a V. Exa. , na forma
regimental, seja encaminhado apelo ao Exmo. Sr. Governador
do Estado a fim de se formularem medidas que visem a apoiar
as microempresas e as pequenas empresas no Estado, tais com
a criação de linhas de crédito para capital de giro e
renegociação de dividas, com taxas de juros e garantias
reais mais baixas que as atuais, de incentivo á absorção de
mão-de-obra, incluindo-se a contratação de estagiários, e,
finalmente, de incentivos tributários por meio de aliquotas
diferenciadas do 10.15.
A adoção de tais medidas viria, certamente, a minoraras
dificuldades por que passa aquele segmento da economia.
contribuindo para reduzir o número de falências e o
desemprego nesse setor produtivo.
Sala das Reuniões, 29 de maio de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Antônio Andrade, relator.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NQS 2 E 3 AO PROJETO DE LEI
No 626/95

Comissão de Administração Pública
Relatório
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O Projeto de Lei ng 626/95, de autoria do Deputado Arnaldo
Penna, que dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal
relativo ao UVA, recebeu das Comissões de Constituição e
Justiça e de Administração Pública parecer por sua aprovação
com a Emenda no 1, apresentada por esta última. A Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária manifestou-se pela
rejeição da matéria.
Em Plenário, durante a discussão no lQ turno, o projeto
recebeu as Emendas nos 2 e 3, ambas de autoria do Deputado
António Roberto, as quais foram encaminhadas a esta
Comissão, juntamente com o projeto, para receberem parecer,
nos termos do art. 195, § 2g, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Emenda ng 2 visa a estabelecer período de cobrança do
IPVA sobre a propriedade de veiculo nacional usado e
estrangeiro.
Deixamos de acatá-la, porque introduz medida que extrapola

o objetivo do projeto em tela, além de tratar do assunto de
modo parcial, ou seja, sem regular por completo a situação
de todos os veículos sujeitos à obrigação tributária, no
que concerne, obviamente, ao período de cobrança do IPVA.
A propósito, cumpre salientar que está em tramitação nesta
Casa Legislativa o Projeto de Lei ng 652/96, que dispõe
sobre o período de cobrança do IPVA, ao qual é possível
apresentar emendas que sejam pertinentes a seu objeto.
A Emenda nQ 3 pretende modificar a redação do art. ig da
proposição, retirando a condicionalidade para a concessão
do desconto de 10% sobre o valor do IPVA. Ora, tal medida
não se coaduna com a idéia da proposição, uma vez que esta
objetiva premiar o condutor de veiculo que não infringiu a
legislação de trânsito e não causou prejuízos à
coletividade, colaborando para a segurança do trãnsito.
Se retirarmos a condicionalidade inserida no projeto, seu
objetivo certamente não será alcançado, tratando-se, pois,
de modificação substancial da proposição original.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela rejeição das Emendas

ns 2 e 3 ao Projeto de Lei ng 626/95.
Sala das Comissões, 29 de maio de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora- BiIac
Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Durval Angelo -
Arnaldo Penna.
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